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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 17 października 2022 r. Nr ZT42

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) 508304 (220) 2019 12 20
(731) PITAX.PL ŁATWE PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PITax
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software łado-
walny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki 
danych, przenośne pamięci komputerowe, elektroniczne, 
optyczne, magnetycznie zapisane dane i oprogramowanie 
komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków usługi przy-
gotowania zeznań podatkowych wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi po-
wyższe świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja 
materiałów reklamowych, reklama, reklamy korespondencyj-
ne, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, 
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, 42 projektowanie, aktualizacja, wypożyczanie, 
powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, udostępnia-
nie platformy informatycznej umożliwiające wygodne wy-
pełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja da-
nych przez programy komputerowe, usługi konwersji danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie 
serwerów (hosting), wynajmowanie powierzchni dyskowej 
komputerów, wypożyczanie programów komputerowych, 
wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednic-
twem Internetu, 45 usługi prawne, licencjonowanie progra-
mów komputerowych, licencjonowanie własności intelektu-
alnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe 
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.

(210) 512149 (220) 2020 04 01
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) TOTAL-SEPT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty 
kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezyn-
fekcyjne nie do celów medycznych, kosmetyki zawierające 
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów me-
dycznych, produkty kosmetyczne zawierające środki anty-
septyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, 
kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 
nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, 
żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, 
olejów, toników, olejków eterycznych - zawierające środki 
antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycz-
nych i medycznych, toaletowe środki sanitarne, mydła anty-
septyczne nie do celów medycznych i farmaceutycznych, 
5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, wyroby 

medyczne, środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty 
zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, produk-
ty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, 
mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych - 
zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła an-
tyseptyczne, mydła w postaci żeli o właściwościach antysep-
tycznych, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkaża-
nia skóry, substancje antybakteryjne do celów medycznych, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty 
i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, in-
sektycydy.

(210) 535339 (220) 2021 10 18
(731) ŚLIWKA WOJCIECH QBL, Goleszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Listwy metalowe, Ma-
teriały konstrukcyjne metalowe, Metalowe kątowniki stalo-
we, Metalowe wieszaki na narty, Metalowe stojaki na narty, 
Metalowe wieszaki na buty narciarskie, Metalowe półki 
na buty narciarskie, Metalowe półki na łyżwy, Metalowe 
wieszaki na kaski narciarskie, Metalowe półki na kaski narciar-
skie, Metalowe wieszaki na kijki narciarskie, Metalowe stoja-
ki na kijki narciarskie, Metalowe urządzenia do parkowania 
rowerów, Metalowe wieszaki na torby, Metalowe wsporniki 
do mebli, Platformy prefabrykowane metalowe, Pojemniki 
do pakowania metalowe, Prefabrykowane konstrukcje me-
talowe, Przenośne struktury metalowe, Rury i rurki ze stali, 
Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Zatyczki metalowe, Sej-
fy, Kasy pancerne, 7 Formy [części maszyn], Gładziarki [ma-
szyny], Koła szlifierskie [części maszyn], Maszyny do serwiso-
wania sprzętu narciarskiego, Maszyny do ostrzenia, Maszyny 
do regulowania [nastawiania], Narzędzia [części maszyn], 
Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Ostrza [części 
maszyn], Stoły do maszyn, 8 Imadła, Imadła stołowe, Napina-
cze drutu i taśm metalowych [narzędzia ręczne], Narzędzia 
do serwisowania sprzętu narciarskiego, Osełki do ostrze-
nia, Ostrzałki, Pilniki [narzędzia], Pistolety do uszczelniania, 
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Przyrządy do ostrzenia, Przyrządy tnące [narzędzia ręcz-
ne], Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Skrobaki 
do nart, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Automaty 
biletowe, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki 
kodów kreskowych, Elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, Elektryczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, Interfejsy komputerowe, Kodowane identyfi-
kacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty ma-
gnetyczne, Kodowane karty-klucze, Komputery, Optyczne 
czytniki znaków, Oprogramowanie komputerowych wyga-
szaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Programy sterują-
ce komputerowe, nagrane, Urządzenia do kontroli dostępu,  
11 Aparatura do suszenia, Instalacje i urządzenia do susze-
nia sprzętu narciarskiego, Urządzenia do dezynfekcji, Lampy 
bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, Półki do suszenia, 
20 Meble, Meble modułowe, Wyroby stolarskie, Meble meta-
lowe, Ławy, Siedzenia metalowe, Stojaki do wieszania ubrań, 
Stojaki, Półki, Stoły, Stoły metalowe, Szafy depozytowe, Szafki 
na bagaż, Szafki na sprzęt narciarski, Szafki zamykane, Szafki 
wnękowe, Szuflady, Tablice do zawieszania kluczy, Wieszaki 
i haczyki na ubrania, Szafa na odzież, Stojaki wielofunkcyjne, 
Stoiska wystawowe, Stanowiska maszyn liczących, Stanowi-
ska pracy, Sofy, Gabloty, Lady ekspozycyjne.

(210) 535850 (220) 2021 10 29
(731) BIEŃKOWSKI DAWID MIND SHOWER, Radwanice
(540) (znak słowny)
(540) smart book
(510), (511) 16 Papierowe materiały biurowe i reklamowe, 
Notesy, Długopisy, Segregatory, Teczki do użytku biurowe-
go, Organizery do użytku biurowego, 35 Usługi handlowe, 
w tym również sprzedaż wysyłkowa i za pośrednictwem 
Internetu, w zakresie publikacji periodycznych, nieperio-
dycznych i jednorazowych, publikacji papierowych, elektro-
nicznych i przeznaczonych do odsłuchu, a także artykułów 
papierniczych i biurowych, materiałów reklamowych i pro-
mocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem programów rabatowych, lojalnościo-
wych i partnerskich, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Badania biznesowe, 
Statystyczne badania biznesowe, Analizy biznesowe ryn-
ków, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi doradztwa 
biznesowego, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo bizneso-
we w zakresie marketingu strategicznego, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usług outsourcingu 
w dziedzinie analityki biznesowej, Doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, Usługi zarządzania biz-
nesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowe-
go, w tym przez Internet, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacje w zakresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi 
konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz cią-
głości działania, 41 Usługi wydawnicze, w tym również elek-
troniczne usługi wydawnicze i usługi wydawnicze świadczo-
ne przez Internet, usługi wydawania publikacji periodycz-
nych, nieperiodycznych i jednorazowych, w tym również 
publikacji papierowych, elektronicznych i przeznaczonych 

do odsłuchu, Usługi publikacji, publikowanie i redagowanie 
materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikowania 
i redagowania tekstów, Organizowanie i prowadzenie kur-
sów, szkoleń i warsztatów szkoleniowych, Coaching w zakre-
sie życia osobistego [life coaching], Doradztwo zawodowe 
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], Usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 
Szkolenia biznesowe, Usługi edukacji biznesowej, Publiko-
wanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowe-
go, Szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, Usłu-
gi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Szkolenie 
biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
biznesowego, Usługi edukacyjne wspomagane komputero-
wo w dziedzinie zarządzania biznesowego, Organizowanie 
festiwali związanych z muzyką jazzową, Produkcja muzycz-
na, Organizowanie festiwali, Usługi festiwali muzycznych, 
Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festi-
wali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali do celów 
rozrywkowych.

(210) 537269 (220) 2021 12 03
(731) FATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) FATTO
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji 
na rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie, Pozyski-
wanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów i nie-
ruchomości pod inwestycje budowlane, Wynajem i dzier-
żawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni miesz-
kalnej, Wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej 
oraz usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu 
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, Usługi pośred-
nictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami 
biurowymi i handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania 
i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzch-
ni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej, 
Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalny-
mi, Zarządzanie i administrowanie powierzchniami biu-
rowymi i handlowymi, Usługi sprzedaży i wynajmu lub 
dzierżawy nieruchomości lub ich części, Usługi sprzedaży 
i kupna nieruchomości na własny rachunek, Usługi wynaj-
mu nieruchomości, 37 Usługi ogólnobudowlane, Usługi 
związane z budową budynków mieszkalnych, Usługi bu-
dowlano-remontowe obiektów użyteczności publicznej 
oraz obiektów przemysłowych, Usługi remontowe w za-
kresie budownictwa, Usługi pomocnicze takie jak nadzór 
budowlany i nadzór techniczny w budownictwie, Wyko-
nawstwo instalacji centralnego ogrzewania oraz wenty-
lacji i klimatyzacji, Wykonawstwo instalacji wodno-kana-
lizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpo-
żarowej, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Usługi konserwatorskie i wykończeniowe w za-
kresie budynków, Usługi w zakresie nadzoru budowlane-
go w tym nadzór budowlany w ramach usług developer-
skich, Usługi budowlane, Budowa nowych obiektów, Usłu-
gi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, 
Usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i napra-
wy wyposażenia budynków i budowli, Usługi budowlane 
dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konser-
watora zabytków, Usługi termomodernizacji budynków, 
Usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz 
stropów i stropodachów, Usługi remontowo-budowlane 
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dotyczące stropów piwnic, Usługi remontowe balkonów, 
Usługi remontowe dachów, Usługi demontażu azbestu, 
Prace remontowe dotyczące budynków w zakresie re-
montu zadaszeń, Usługi remontowe wymiany obróbek 
blacharskich, Usługi montażu i wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej, Usługi budowlane wykończeniowe wnętrzar-
skie w tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy 
wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, Usługi bu-
dowlano-remontowe związane ze zmianą przeznaczenia 
pomieszczeń, Malowanie klatek schodowych, Malowanie 
wnętrz, Malowanie powierzchni budynków, Roboty wy-
burzeniowe, Roboty budowlane ziemne, Roboty budow-
lane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, 
Instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów 
osobowych i towarowych, Instalowanie i konserwacja 
schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepełno-
sprawnych, Usługi budowy budynków mieszkaniowych 
na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub jako 
generalny wykonawca lub jako podwykonawca, Wynajem 
rusztowań i dźwigów, Wynajem sprzętu budowlanego, 
Wynajem maszyn budowlanych, Sprzątanie nieruchomo-
ści, Sprzątanie domów, Sprzątanie domów mieszkalnych, 
Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie terenów 
miejskich, Sprzątanie budynków i terenów przemysło-
wych, Sprzątanie i czyszczenie obiektów, Doradztwo 
budowlane, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie 
urbanistyczne i technologiczne, Projektowanie architek-
toniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, Projektowa-
nie instalacji budowlanych, Projektowanie infrastruktury, 
Projektowanie dróg dojazdowych i placów, Projektowa-
nie ogólnobudowlane, Projektowanie i dekoracja wnętrz, 
Wzornictwo przemysłowe, Ekspertyzy inżynieryjne, Eks-
pertyzy geologiczne i urbanistyczne, Projektowanie wa-
runków wstępnych budowli, Obsługa inżynierska kontrak-
tów budowlanych, Usługi w zakresie doradztwa technicz-
nego w zakresie budownictwa, Usługi aranżacji i dekoracji 
wnętrz.

(210) 537270 (220) 2021 12 03
(731) FATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fatto

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji 
na rynku nieruchomości, Usługi developerskie, Pozyski-
wanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów i nie-
ruchomości pod inwestycje budowlane, Wynajem i dzier-
żawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni miesz-
kalnej, Wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej 
oraz usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu 
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, Usługi pośred-
nictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami 
biurowymi i handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania 
i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzch-
ni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej, 
Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalny-

mi, Zarządzanie i administrowanie powierzchniami biu-
rowymi i handlowymi, Usługi sprzedaży i wynajmu lub 
dzierżawy nieruchomości lub ich części, Usługi sprzedaży 
i kupna nieruchomości na własny rachunek, Usługi wynaj-
mu nieruchomości, 37 Usługi ogólnobudowlane, Usługi 
związane z budową budynków mieszkalnych, Usługi bu-
dowlano-remontowe obiektów użyteczności publicznej 
oraz obiektów przemysłowych, Usługi remontowe w za-
kresie budownictwa, Usługi pomocnicze takie jak nadzór 
budowlany i nadzór techniczny w budownictwie, Wyko-
nawstwo instalacji centralnego ogrzewania oraz wenty-
lacji i klimatyzacji, Wykonawstwo instalacji wodno-kana-
lizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpo-
żarowej, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Usługi konserwatorskie i wykończeniowe w za-
kresie budynków, Usługi w zakresie nadzoru budowlane-
go w tym nadzór budowlany w ramach usług developer-
skich, Usługi budowlane, Budowa nowych obiektów, Usłu-
gi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, 
Usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i napra-
wy wyposażenia budynków i budowli, Usługi budowlane 
dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konser-
watora zabytków, Usługi termomodernizacji budynków, 
Usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz 
stropów i stropodachów, Usługi remontowo-budowlane 
dotyczące stropów piwnic, Usługi remontowe balkonów, 
Usługi remontowe dachów, Usługi demontażu azbestu, 
Prace remontowe dotyczące budynków w zakresie re-
montu zadaszeń, Usługi remontowe wymiany obróbek 
blacharskich, Usługi montażu i wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej, Usługi budowlane wykończeniowe wnętrzar-
skie w tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy 
wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, Usługi bu-
dowlano-remontowe związane ze zmianą przeznaczenia 
pomieszczeń, Malowanie klatek schodowych, Malowanie 
wnętrz, Malowanie powierzchni budynków, Roboty wy-
burzeniowe, Roboty budowlane ziemne, Roboty budow-
lane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, 
Instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów 
osobowych i towarowych, Instalowanie i konserwacja 
schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepełno-
sprawnych, Usługi budowy budynków mieszkaniowych 
na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub jako 
generalny wykonawca lub jako podwykonawca, Wynajem 
rusztowań i dźwigów, Wynajem sprzętu budowlanego, 
Wynajem maszyn budowlanych, Sprzątanie nieruchomo-
ści, Sprzątanie domów, Sprzątanie domów mieszkalnych, 
Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie terenów 
miejskich, Sprzątanie budynków i terenów przemysło-
wych, Sprzątanie i czyszczenie obiektów, Doradztwo 
budowlane, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie 
urbanistyczne i technologiczne, Projektowanie architek-
toniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, Projektowa-
nie instalacji budowlanych, Projektowanie infrastruktury, 
Projektowanie dróg dojazdowych i placów, Projektowa-
nie ogólnobudowlane, Projektowanie i dekoracja wnętrz, 
Wzornictwo przemysłowe, Ekspertyzy inżynieryjne, Eks-
pertyzy geologiczne i urbanistyczne, Projektowanie wa-
runków wstępnych budowli, Obsługa inżynierska kontrak-
tów budowlanych, Usługi w zakresie doradztwa technicz-
nego w zakresie budownictwa, Usługi aranżacji i dekoracji 
wnętrz.

(210) 537361 (220) 2021 12 03
(731) BORATYŃSKI ARTUR, BORATYŃSKI PIOTR CANADIA 

SPÓŁKA CYWILNA, Legionowo
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANADIA

(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.04, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 Grunt do ścian, 2 Farby aluminiowe, Farby 
bakteriobójcze, Farby ceramiczne, Farby ognioodporne, 
Farby wewnętrzne, Farby zewnętrzne, Farby wodne, Farby 
do drewna, Farby dekoracyjne, Farby akrylowe, Farby grun-
towe, Powłoki gruntowe, Mieszanki gruntujące, Środki grun-
tujące w postaci farb, Powłoki do użytku jak podkłady grun-
towe, 17 Farby izolacyjne, Substancje do izolacji przeciwko 
wilgoci w budynkach, Zaprawy izolacyjne, Tynk izolacyjny, 
19 Tynk.

(210) 540980 (220) 2022 03 16
(731) ULLMANN JOSEF, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPEAN CENTER TRAINING WIECHLICE/PL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.01.05, 23.03.01, 
23.03.03, 23.03.15, 02.01.02, 16.03.25, 26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia.

(210) 541232 (220) 2022 03 30
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(540) (znak słowny)
(540) ALLSET ORANGE
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody 
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owo-
cowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy 
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania 
napojów.

(210) 541253 (220) 2022 04 01
(731) PROMET-BIN BORUCKI SPÓŁKA JAWNA, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMET HALE HYBRYDOWE

(531) 27.05.05, 27.05.17, 07.01.25, 07.03.11, 07.03.25, 26.04.02, 
29.01.12

(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje budowlane, Przeno-
śne metalowe konstrukcje budowlane, Izolowane kon-
strukcje budowlane z metalu, Metalowe ramy i szkielety 
dla budynków i schronów, Zadaszenia metalowe [kon-
strukcje], Struktury konstrukcyjne hal, stanowiące elemen-
ty szkieletowe, podtrzymujące membranowe powłoki 
napinające dachy i ściany hal, w postaci podpór takich jak 
słupy, przęsła, wiązary, strzemiona, dźwigary, ukośne krzy-
żulce, podciągi kratowe (kratownice), dwuteowe belki, 
cięgna w formie lin lub prętów, wszystkie wykonane z me-
talu, Budynki wykonane z prefabrykowanych materiałów 
izolowanych metalem, Schrony i zadaszenia wykonane 
z prefabrykowanych materiałów izolowanych metalem, 
Zadaszenia wykonane z prefabrykowanych materiałów 
izolowanych metalem, Części i osprzęt do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, 17 Materiały izolacyjne ujęte 
w klasie 17, Tkaniny do stosowania jako izolacja, włókniste 
materiały izolacyjne, materiały izolacyjne z pianki, mate-
riały izolacyjne z tworzyw sztucznych, gumowe mate-
riały izolacyjne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, 
Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, 
Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, 
Niemetalowe konstrukcje budowlane, Przenośne nieme-
talowe konstrukcje budowlane, Izolowane konstrukcje 
budowlane nie z metalu, Niemetalowe ramy i szkielety 
dla budynków i schronów, Zadaszone przejścia wykona-
ne w całości ze szkła, Zadaszenia wykonane z materia-
łów membranowych typu PTFE (politetrafluoroetylen), 
ETFE (polietylen-co-tetrafluoroetylen), czy PVC (polimer 
syntetyczny z grupy polimerów winylowych), Struktu-
ry konstrukcyjne hal, stanowiące elementy szkieletowe, 
podtrzymujące membranowe powłoki napinające dachy 
i ściany hal, w postaci podpór takich jak słupy, przęsła, 
wiązary, strzemiona, dźwigary, ukośne krzyżulce, podciągi 
kratowe (kratownice), dwuteowe belki, cięgna w formie 
lin lub prętów, wszystkie wykonane z innych materiałów 
niż metal, Budynki wykonane z prefabrykowanych nie-
metalowych materiałów izolacyjnych, schrony wykonane 
z prefabrykowanych niemetalowych materiałów izolacyj-
nych, Zadaszenia wykonane z prefabrykowanych nieme-
talowych materiałów izolacyjnych, Niemetalowe namioty 
ogrodowe [szkielety ramowe], Części i osprzęt do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, 22 Liny, Sznury nie-
metalowe, Sieci, Plandeki, Namioty, Markizy niemetalowe, 
Markizy wykonane z tworzyw sztucznych, Brezenty, Żagle, 
Worki, Materiały do obicia i do wypełniania z wyjątkiem 
gum i tworzyw sztucznych, Nieprzetworzone tekstylne 
materiały włókiennicze wszystkie ujęte w klasie 22.

(210) 541316 (220) 2022 03 22
(731) Audemars Piguet Holding SA, Le Brassus, CH
(540) (znak słowny)
(540) ROYAL OAK
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Zegary i ze-
garki oraz przyrządy do mierzenia czasu, Metale szlachet-
ne i ich stopy, Kamienie szlachetne, Bransolety do zegar-
ków i etui do zegarków.

(210) 542300 (220) 2022 04 23
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NATURE ELEMENTS RESIDENCE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.12, 26.11.13, 01.03.01, 01.03.12, 01.03.15, 26.01.02, 
26.01.03, 26.01.12, 26.01.13

(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) 542413 (220) 2022 04 26
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 24.17.25, 02.09.01, 27.05.05
(510), (511) 2 Środki antykorozyjne, Lakiery i emalie, Środki 
do konserwacji drewna, Farby zewnętrzne i wewnętrzne, 
Farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, 

przeciw zanieczyszczeniom, Farby do emalii, Farby stosowa-
ne w ceramice, Podkłady, Folie metalowe dla malarzy, Barw-
niki do obuwia, Preparaty zabezpieczające do metali, Smary 
i oleje przeciwrdzewne, Rozcieńczalniki do farb i lakierów, 
Utrwalacze [lakiery], Barwniki, Zaprawy farbiarskie, Zagęsz-
czacze do farb i barwników, Bejce, Formy proszkowe dla ma-
larzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 Tynki i masy de-
koracyjne, Zaprawy cementowe, Zaprawy budowlane, Masy 
szpachlowe.

(210) 542603 (220) 2022 04 29
(731) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen, DE
(540) (znak słowny)
(540) Ogrodowy Raj
(510), (511) 1 Kity [wypełniacze], Kity szklarskie, Kleje do ce-
lów konstrukcyjnych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje 
do płytek ceramicznych, Kleje do połączeń metal-metal 
[inne niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowe-
go], Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje 
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje kon-
strukcyjne do użytku w budownictwie, Kleje kontaktowe, 
Kleje poliuretanowe, Kleje przemysłowe do użytku w instala-
cjach wodnokanalizacyjnych, Kleje topliwe, Kleje w sprayu, 
Kleje, inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku 
domowego, Materiały klejące dla przemysłu budowlanego, 
Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy 
do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin doniczko-
wych, Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Organiczna 
ziemia doniczkowa, Spoiwa cementowe, Spoiwa do zapra-
wy, Spoiwa jako domieszki do zapraw murarskich, Środki 
chemiczne do zaprawiania nasion, Żywice epoksydowe, Ży-
wice poliuretanowe, 5 Apteczki pierwszej pomocy sprzeda-
wane z wyposażeniem, Fungicydy, Herbicydy, Pestycydy, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do odstraszania 
robactwa, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, 6 Belki budowlane z metalu, 
Belki z metalu, Blacha do pokrycia dachu z metalu, Drobne 
wyroby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe, Klamry 
metalowe, Kłódki z metalu, Kołki metalowe, Konstrukcje sta-
lowe, Kraty metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalo-
we, Materiały metalowe do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, 
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe 
konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Me-
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Me-
talowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będą-
ce półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Metalowe rury kanalizacyjne, Metalowe: 
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia me-
talowe do mebli, Rury metalowe do gazów, Rury wodociągo-
we metalowe, Rury z metalu, Siatki metalowe, Szklarnie z me-
talu, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy do zamków, 
7 Automaty do sprzedaży, Automatyczne maszyny do szy-
cia, Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, Brzeszczoty 
do pił maszynowych, Domowe elektryczne blendery, Do-
mowe elektryczne miksery, Dystrybutory automatyczne, 
Elektryczne maszynki do mięsa, Elektryczne mieszarki do cia-
sta, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne młynki 
do kawy, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elek-
tryczne noże do krojenia mięsa, Elektryczne roboty kuchen-
ne, Elektryczne sokowirówki, Filtry do maszyn, Froterki pod-
łogowe, Klejarki, Krajalnice do chleba, Maszyny do czyszcze-
nia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do filtrowa-
nia, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do mycia 
szyb okien, Maszyny do ostrzenia wierteł, Maszyny do praso-
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wania tkanin, Maszyny do przesiewania farb, Maszyny do szy-
cia, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszy-
ny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywno-
ści i napojów, Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i le-
śne, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzą-
ce i do obróbki powierzchni, Maszyny kruszące, Maszyny 
rozpylające farbę, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, 
Młyny [maszyny], Myjnie samochodowe, Odkurzacze, Od-
śnieżarki, Pilarki do drewna, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Pi-
stolety natryskowe, Pistolety natryskowe do nakładania farb, 
Pługi śnieżne, Polerki do podłogi, Pompy, kompresory i dmu-
chawy, Pralki, Pralko-suszarki, Prasowalnice, Prasownice i ma-
glownice, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i pio-
rące, Walcarki, Wiertarki, Wiertła do maszyn, Zmywarki 
do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów przemysłowych, 
Zmywarki do użytku domowego, 8 Kielnie, Kombinerki, 
Komplety sztućców w pudełku, Krajalnice do chleba [obsłu-
giwane ręcznie], Łomy, Łyżki, Młotki, młotki miękkie i młoty, 
Moździerze do tłuczenia i ucierania, Narzędzia ręczne bu-
dowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Narzę-
dzia ręczne, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowa-
nia krajobrazu, Noże ceramiczne, Noże do obkrawania, Noże 
kowalskie, Noże stołowe, Noże, Nożyce, Nożyczki, Ostrza 
do nożyc, Ostrza nożyc, Podnośniki ręczne, Podnośniki, Przy-
bory do manicure i pedicure, Przybory do obcinania i usuwa-
nia włosów, Przybory do układania włosów, Przyrządy 
do mocowania i łączenia, Ręczne narzędzia do obcinania, 
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Ręczne przybory 
higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Ręcz-
nie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, 
budowlane, do naprawy i konserwacji, Rękojeści noży, Sma-
rownice, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, Tasaki [noże], Widelce, Wiertła do na-
rzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Zaciski 
stolarskie, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instala-
cji wodnych i gazowych, Aparatura regulacyjna do sprzętu 
dostarczającego wodę, Armatura bezpieczeństwa do urzą-
dzeń oraz rur wodnych i gazowych, Armatura do regulacji 
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wod-
nych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i za-
bezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatury grzewcze, 
Bojlery do instalacji grzewczych, Bojlery do użytku domowe-
go, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery grzew-
cze, Chłodnicze lady, Chłodnie, Czajniki elektryczne, Czajniki, 
Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, 
Domowe grzejniki, Domowe kominki gazowe, Domowe pie-
karniki, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne Ekspresy 
do kawy, Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne instalacje 
oświetleniowe, Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne lampy 
żarowe, Elektryczne latarki, Elektryczne opiekacze, Elektrycz-
ne piekarniki, Elektryczne płyty grzejne, Elektryczne tostery, 
Filtry do akwariów, Filtry do basenów, Filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, Filtry do wody, Filtry powietrza, 
Frytownice, Garnki elektryczne, Gofrownice, Grille do goto-
wania, Grille elektryczne, Instalacje do lamp ulicznych, Insta-
lacje do oświetlania choinek, Instalacje grzewcze, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje 
i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Insta-
lacje oświetleniowe, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, 
Instalacje wody gorącej, Kable grzewcze, Klimatyzatory mon-

towane przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyza-
tory pokojowe, Kominki, Kotły grzewcze, Kuchenki elektrycz-
ne, Kuchenki gazowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, 
Lampy fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy stojące, Lampy 
stołowe, Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy wiszące, 
Latarki akumulatorowe, Latarki, Latarnie oświetleniowe, La-
tarnie, Lodówki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, 
Maszyny chłodnicze, Mieszacze prysznicowe, Okapy zawie-
rające wentylatory wyciągowe, Opiekacze do kanapek, Opie-
kacze gazowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, 
Osłony do lamp, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, 
Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osuszacze po-
wietrza, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie 
i reflektory do pojazdów, Oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, Oświetleniowe oprawy, Palniki gazowe, Palniki, bojle-
ry i podgrzewacze, Palniki, Piece do ogrzewania centralnego, 
Piece do spalania, Piece elektryczne, Piece grzewcze, Piece 
indukcyjne, Piece kuchenne, Piece olejowe, Piecyki gazowe, 
Piekarniki, Płyty grzejące, Podgrzewacze do potraw, Pompy 
ciepła, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalino-
wych, Reflektory, Ręczne zawory hydrauliczne, Sprzęt do go-
towania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Suszarki do ubrań, Systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Szkło oświetleniowe, 
Światła sufitowe, Świece LED, Świetlówki, Transformatory 
oświetleniowe, Uchwyty lamp, Urządzenia chłodnicze, Urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się, 
Urządzenia do regulacji wody, Urządzenia do sterylizacji, de-
zynfekcji i odkażania, Urządzenia do suszenia, Urządzenia 
i instalacje do suszenia, Urządzenia oświetleniowe LED, Urzą-
dzenia oświetleniowe, Urządzenia regulacyjne do instalacji 
rur gazowych, Wymienniki ciepła, Zapalniczki i zapalarki, Za-
wory [akcesoria hydrauliczne], Zawory bezpieczeństwa 
do rur gazowych, Zawory do grzejników, Zawory kulowe, 
Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody pod 
ciśnieniem, Żarówki halogenowe, Żarówki oświetleniowe 
LED, Żarówki oświetleniowe, Żyrandole, 17 Arkusze izolacyj-
ne, Artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumi-
ki drgań, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i ma-
teriały elektroizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i za-
bezpieczające, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpie-
czające przed ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, 
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające 
cieczy, Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepusz-
czające gazów, Elastomerowe materiały uszczelniające nie-
przepuszczające oparów, Elastomery, Farby izolacyjne, Filc 
izolacyjny, Folie izolacyjne, Giętkie rury, rurki, węże i wyposa-
żenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Gumowe materiały 
uszczelniające do połączeń, Gumowe wypełnienia do opa-
kowań, Gumowe zamknięcia do butelek, Izolacja do kabli, 
Izolacja do rur, Izolatory, Kit, Kit uszczelniający, Kity silikono-
we, Kleje izolacyjne, Masy uszczelniające, Materiały do odno-
wy i naprawy opon, Materiały do uszczelniania, Materiały 
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Materiały 
izolacyjne, Materiały uszczelniające, Materiały uszczelniające 
i izolacyjne, Membrany i półprzetworzone syntetyczne ma-
teriały filtrujące, Membrany uszczelniające niemetalowe, 
Mieszaniny do uszczelniania, Mieszanka uszczelniająca 
do użytku samochodowego, Mieszanki do łączenia rur, 
do uszczelniania pęknięć, Mieszanki do uszczelniania złączy, 
Mieszanki uszczelniające, Niemetalowe izolowane osłony rur, 
Niemetalowe kolanka do rur, Niemetalowe okładziny rur, Nie-
metalowe osłony do rur, Niemetalowe przedłużenia rur, Nie-
metalowe rury podziemne, Niemetalowe rury wężowe, Nie-
metalowe szczeliwa do tłoków, Niemetalowe węże ciśnienio-
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we, Niemetalowe węże elastyczne, Niemetalowe złączki 
do węży, Niemetalowy osprzęt do węży, Odboje gumowe, 
Ograniczniki gumowe, Okładziny do sprzęgła i hamulców, 
Paski uszczelniające z gumy, Pierścienie uszczelniające, Plom-
by, uszczelki i wypełnienia, Płyty izolacyjne, Powłoki izolacyj-
ne, Przewody gumowe do klimatyzatorów, Rurki gumowe, 
Rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, Rury giętkie, 
Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, 
w tym zawory, nie z metalu, Środki uszczelniające do stoso-
wania w budownictwie, Tynk izolacyjny, Uszczelki do rur, 
Uszczelki do złączy rurowych, Uszczelki niemetalowe 
do przewodów, Węże ogrodowe, Włókna mineralne, Włókna 
szklane do celów izolacyjnych, Wodoszczelne płytki izolacyj-
ne, Wypełniacze izolacyjne, Zatyczki gumowe, Zawory 
z gumy, Zespoły uszczelniające niemetalowe, Złącza nieme-
talowe do rur, Związki chemiczne do uszczelniania przecie-
ków, Żywice do wytwarzania warstwy pyłoszczelnej na ścia-
nach, Żywice w formie wytłaczanej, 18 Laski, kijki marszowe 
i trekkingowe, Parasole i parasolki, Plecaki, Skóra i imitacja 
skóry, Skóry zwierzęce, Torby, Torby podróżne, Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, 19 Asfalt drogowy, Belki budowlane (Niemeta-
lowe -), Beton, Bloki szklane do budownictwa, Boazerie, Bruk, 
Cegły, Cegły szklane, Cement, Cementowe powłoki ścienne, 
Ceramiczne płytki ścienne, Ceramiczne pokrycia podłogo-
we, Części budowlane (Niemetalowe -), Dachówki gliniane, 
Dachówki kamienne, Dachówki, nie z metalu, Deski drewnia-
ne, Drewniane poręcze, Drewno budowlane, Drewno 
do użytku w budownictwie, Elementy konstrukcyjne ze szkła, 
Fugi, Gips [materiał budowlany], Gipsowe płyty ścienne, Go-
towa zaprawa, Kamienie brukowe, Kamień budowlany, Ka-
mień na ściany, Karton budowlany, Kominy niemetalowe, 
Krokwie dachowe, Laminaty drewniane, Lastryko, Łupki da-
chowe, Marmur do budownictwa, Masa betonowa prefabry-
kowana, Masy szpachlowe, Materiały budowlane (nie z me-
talu), Materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, 
Materiały budowlane ze szkła, Materiały budowlane 
ze sztucznego kamienia, Materiały cementujące, Materiały 
ceramiczne do brukowania i układania powierzchni, Materia-
ły i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucz-
nego drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Membrany dachowe z PCV, Membrany 
do pokryć dachowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, Niemetalowe kraty, Niemetalowe materiały do naprawy 
dróg, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Niemetalowe pokrywy do kanałów, Odpływy 
niemetalowe, Okładziny tynkowe, Osłony pancerne, nieme-
talowe, Panele szklane, Papa dachowa, Parkiety, Parkiety 
i płyty parkietowe, Piasek budowlany, Płaskie szkło do bu-
dynków, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta stolarska, Płyta wió-
rowa, Płytki chodnikowe, Płytki gipsowe, Płytki mozaikowe 
ścienne, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki ścienne 
niemetalowe dla budownictwa, Płyty betonowe, Płyty bu-
dowlane niemetalowe, Płyty cementowe, Płyty drewniane, 
Płyty gipsowe, Płyty gipsowe do celów budowlanych, Płyty 
pilśniowe, Płyty stolarskie, Płyty wiórowe z drewna, Płyty 
z drewna, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemeta-
lowe, Prefabrykowane ściany niemetalowe, Produkty do bru-
kowania, niemetalowe, Profile niemetalowe do budownic-
twa, Progi niemetalowe, Przewody grzewcze, niemetalowe, 
Rury ceramiczne, Rury odpływowe, Rury sztywne i zawory 
do nich, niemetalowe, Rury wodociągowe (nie z metalu), 
Rury wykonane z cementu, Siding winylowy [materiały bu-

dowlane], Sklejka, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 
Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Szczeliwa dachowe 
na bazie smoły, Szkło budowlane, Ściany betonowe, Ściany 
osłonowe, nie z metalu, Ścienne płytki ceramiczne, Tynk, 
Warstwy izolacyjne dachu, Wodoodporne membrany bitu-
miczne wzmacniane włóknem szklanym, Wylewki jastrycho-
we, Wylewki podłogowe, Wzmocnione szkło budowlane, 
Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, 
Zaprawy budowlane, Zaprawy klejowe do celów budowla-
nych, Złącza drewniane, 20 Akcesoria do przechowywania 
ubrań, Beczki i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, Dozowniki do ręczników moco-
wane na stałe, Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome scho-
dy, niemetalowe, Drabiny niemetalowe, Kanapy, Kojce, Ko-
mody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), 
Ławki, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Meble, Meble 
do sauny, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne, Meble ku-
chenne do zabudowy, Meble łazienkowe, Moduły biurkowe, 
Niemetalowe elementy złączne, Opakowania drewniane 
do butelek, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, 
Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele meblowe, Plansze, 
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Poduszki 
na krzesła, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna, Po-
jemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki 
do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojem-
niki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemeta-
lowe do transportu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, 
niemetalowe, Półki [meble], Półki prefabrykowane [meble], 
Półki ścienne [meble], Półki wystawowe, Pudełka z drewna, 
Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały wystawowe 
do prezentacji towarów w celach wystawowych, Segmenty 
wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Skrzynie krato-
we i palety, niemetalowe, Sofy, Sofy rozkładane, Statuetki, fi-
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucz-
nych, zawarte w tej klasie, Stojaki wystawowe, Stoliki, Stoliki 
do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły, Blaty do sto-
łów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki 
kuchenne, Szafki ścienne, Szafki wystawowe, Szafki z lustra-
mi, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szufla-
dy do mebli, Ścianki działowe do mebli, Tablice korkowe, Ta-
blice ogłoszeniowe, Tapczany posiadające miejsce do prze-
chowywania, Toaletki, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące 
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Witryny wystawowe, 
Wózki meblowe, Wyroby stolarskie, Zamki i klucze, niemeta-
lowe, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zamykane 
szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zawory, 
niemetalowe, Zbiorniki do składowania z drewna, Zbiorniki 
na gaz niemetalowe i niemurowane, Zbiorniki niemetalowe 
i niemurowane, Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, 
Złącza meblowe niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz ele-
menty do zasłon i zasłony do wnętrz, 21 Akwaria i wiwaria, 
Artykuły do czyszczenia zębów, Artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, Donice ceramiczne, Donice do roślin, Doni-
ce na rośliny, Doniczki na kwiaty, Dozowniki mydła, Dysze 
do węży, Gąbki, Grzebienie, Klatki dla ptaków, Konewki, Ko-
smetyczki z wyposażeniem, Kosze na pranie, Kuwety dla ko-
tów, Łyżki do butów, Metalowe klatki do użytku domowego, 
Misy na rośliny, Mydelniczki, Podstawki do doniczek, Pojem-
niki na kosmetyki, Przybory do celów kosmetycznych, Przy-
bory do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielę-
gnacji urody, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, 
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Rękawice ogrodnicze, Spryskiwacze, Sprzęt do czyszczenia, 
Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Statuetki, figurki, 
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Stojaki 
do roślin, Suszarki do ubrań (służące do rozwieszania suszą-
cych się ubrań), Szczotki, Szczotki do szorowania, Szczotki 
do zmywania, Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło nieobro-
bione, Szyby, Ścierki, Śmietniczki, Wazony, Zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, Zmywaki do szorowania, 
Zraszacze do węży ogrodowych, 27 Antypoślizgowe pokry-
cia podłogowe na klatki schodowe, Dywaniki i maty samo-
chodowe, Dywany, chodniki i maty, Materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Płytki 
korkowe, Podkłady pod dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, 
Pokrycia podłogowe, Pokrycia ścian i sufitów, Pokrycia ścien-
ne z korka, Pokrycia ścienne z papieru, Sztuczne materiały 
do pokrywania gruntu, Tapety nietekstylne, Tapety sufitowe, 
Tapety tekstylne, Tapety winylowe, Tapety z korka, Tapety 
z tworzyw sztucznych, Wykładzina dywanowa, Wykładzina 
samochodowa, 28 Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmu-
chiwane do basenów, Artykuły i sprzęt sportowy, Baseny 
do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekre-
acyjnych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Dekoracje 
świąteczne i ozdoby choinkowe (inne niż oświetlenie deko-
racyjne), Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Zabawki do użytku w basenach, 31 Artykuły jadalne do żucia 
dla psów, Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Ciastka dla zwie-
rząt, Darń naturalna, Drzewa i produkty leśne, Jadalne przy-
smaki dla zwierząt domowych, Karma dla gryzoni, Karma dla 
kotów, Karma dla psów, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, 
Karmy i pasze dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwie-
rząt domowych, Kwiaty, Kwiaty świeże, Nasiona, cebulki i roz-
sady do hodowli roślin, Naturalne rośliny i kwiaty, Piasek 
do kuwet dla kotów, Podściółka dla zwierząt domowych, 
Podściółka do kuwet dla kotów, Preparaty spożywcze dla 
zwierząt, Rośliny do akwariów [żywe], Rośliny do stawów 
[żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny natu-
ralne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszone do dekoracji, Ro-
śliny świeże, Rośliny ze szkółki roślinnej, Rośliny zielone natu-
ralne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, 
Trawy [rośliny], Winorośle, Żwirek dla kotów, Żywe kłącza, 
Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Żywe ozdobnie ostrzy-
żone krzewy, Żywe rośliny do akwariów, Żywe rośliny owoco-
we, Żywe rośliny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, 
Żywność dla ryb akwariowych, 35 Usługi prowadzenia skle-
pów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami 
i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania 
i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi, farba-
mi, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami podło-
gowymi, roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami, ma-
teriałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami 
elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeń-
stwa, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo 
dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo 
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, Ocena potrzeb per-
sonelu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Ra-
chunkowość, księgowość i audyt, Telemarketing, Usługi do-
radcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie rachunka-
mi firm, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie sprzeda-
żą i bazą klientów, 44 Projektowanie krajobrazów, Ogrodnic-
two i kształtowanie krajobrazu, Projektowanie ogrodów 
i krajobrazów, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, 

Usługi ogrodnicze, Udostępnianie informacji na temat 
ogrodnictwa, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 542950 (220) 2022 05 11
(731) MALINOWSKA URSZULA MALINOWSKA STUDIO, 

Gorajec-Zagroble
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Statystyka dla Ciebie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.01, 24.15.15
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, 42 Badania oraz usługi - naukowe i tech-
niczne oraz ich projektowanie.

(210) 543436 (220) 2022 05 25
(731) ATRIUM POLAND REAL ESTATE MANAGEMENT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) G CITY
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne oraz do pobrania, 
w tym publikacje promocyjne i publikacje reklamowe, 
Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, 16 Publikacje drukowane, Publikacje 
promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyj-
ne, Papier, karton i wyroby z tych materiałów: banery, fol-
dery, citylighty, gadżety i materiały promocyjno-reklamo-
we, Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 
35 Reklama, informacja handlowa, w tym przez Internet, 
Badania rynku i opinii publicznej, Zarządzanie w działal-
ności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, 
Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzeda-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, kosmetyków, leków, 
sprzętu AGD i RTV, artykułów spożywczych, napojów al-
koholowych i bezalkoholowych, papierosów i wyrobów 
tytoniowych, prasy, Usługi biurowe, Doradztwo i pomoc 
w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodar-
czej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Marketing, 
Organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak 
i doradztwo w tym zakresie, Informacja handlowa i do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, Informacja 
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, pra-
sowej, telewizyjnej, Marketing i reklama bezpośrednia, Or-
ganizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych 
oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, 
Organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, 
Rozpowszechnianie próbek towarów, Reklama radiowa, 
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków 
elektronicznych, Wynajmowanie powierzchni na cele re-
klamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
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szeń lub reklam, Organizacja pokazów towarów i usług 
w celach handlowych i promocyjnych, Zarządzanie hala-
mi targowymi i targowiskami, Zarządzanie działalnością 
agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomości, Zarzą-
dzanie organizacją i codzienną działalnością biur i nieru-
chomości, Gromadzenie, systematyzacja i udostępnianie 
komputerowych baz danych, Usługi rachunkowe na rzecz 
osób trzecich, 36 Administrowanie nieruchomościami, Or-
ganizowanie zbiorek funduszy na cele dobroczynne, Ad-
ministracja, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami 
charytatywnymi, Organizowanie zbiórek na inne cele niż 
dobroczynne, Wynajmowanie mieszkań, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych i usługowych, Przeprowadza-
nie analiz finansowych, Doradztwo w sprawach finanso-
wych, Dokonywanie wycen finansowych, Przekazywanie 
informacji finansowych, Przeprowadzanie operacji finan-
sowych, Sponsorowanie finansowe, Świadczenie usług fi-
nansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, Pośrednic-
two w sprawach ubezpieczeniowych, Świadczenie usług 
ubezpieczeniowych, Prowadzenie kwest, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi finansowania budowy nieru-
chomości, Usługi inwestycyjne w nieruchomości, Usługi 
nadzorowania procesów inwestycyjnych, Prowadzenie 
i administracja osiedla mieszkaniowego, Dzierżawa, na-
jem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu 
majątku nieruchomego, Zbieranie czynszu, Wynajem po-
wierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach pry-
watnych lub handlowych, Wynajem powierzchni, w szcze-
gólności w kompleksie biurowym lub handlowym, Po-
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprzedaż 
i zakup nieruchomości), Usługi wyceny nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nierucho-
mościami, Prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie 
nieruchomości i ich wynajmu, Usługi w zakresie sprzedaży 
i zakupu nieruchomości, Zarządzanie i administracja nie-
ruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich 
, 37 Usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, ko-
mercyjnego i mieszkaniowego, Usługi budowlane, Usługi 
naprawy w zakresie budowli przemysłowych, komercyj-
nych i mieszkaniowych, Usługi instalacyjne urządzeń słu-
żących do przesyłania mediów, 39 Wynajmowanie garaży 
i miejsc parkingowych, 41 Usługi informacji o edukacji, 
imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, Usługi 
związane z organizacją wypoczynku w postaci informa-
cji o wypoczynku, Organizowanie i obsługa, kongresów, 
zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przy-
jęć, spektakli, zajęć sportowych, Usługi rezerwacji miejsc 
na spektakle, Usługi dystrybucji biletów, Publikowanie 
elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie 
książek, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
Poradnictwo zawodowe, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Organizowanie wystaw i imprez 
kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, Organizo-
wanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, 
Organizowanie konferencji i seminariów, Prowadzenie 
kin, Prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, Prowadzenie 
kasyn, kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub 
centrów rozrywki, Usługi wydawnicze, Wypożyczanie sprzę-
tu turystycznego i sportowego, Tłumaczenia , 43 Usługi 
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych.

(210) 544079 (220) 2022 06 13
(731) HAN KONRAD, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MISTRAL energy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 37 Budowa infrastruktury elektroenergetycz-
nej, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja ogniw i mo-
dułów fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkal-
nych, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instala-
cja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń 
elektrycznych i generatorów prądu, Instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji energii 
słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania 
słonecznego, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i in-
stalacji do wytwarzania energii, Konserwacja, naprawa i od-
nowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i kon-
serwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja 
instalacji ogrzewania słonecznego, Usługi doradcze w za-
kresie instalacji pomp, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją generatorów energii, Instalowa-
nie obiektów i urządzeń magazynowych, 42 Sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo 
związane z usługami technologicznymi w dziedzinie za-
opatrzenia w prąd i energię, Usługi doradcze dotyczące zu-
życia energii, Usługi doradztwa technologicznego w dzie-
dzinie generowania energii alternatywnych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wytwarzania energii rege-
neracyjnej.

(210) 544110 (220) 2022 06 14
(731) KOSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green made from nature

(531) 05.03.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 30 Kawa.

(210) 544236 (220) 2022 08 04
(731) ARIA WRC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ARIA DEVELOPMENT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, Budowa stoisk i sklepów tar-
gowych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Budownictwo, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Izolowanie 
budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Konsultacje budowlane, Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Malowanie, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Murarstwo, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór bu-
dowlany, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Prace wykopaliskowe ruin, nie do celów 
badawczych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, Rozbiórka budynków, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we, Tynkowanie, Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, Układanie kabli, Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Układanie nawierzchni drogowych, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi de-
karskie, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzenio-
we, Usługi hydrauliczne, Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Uszczelnianie bu-
dynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wiercenie studni, Wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czysz-
czącego i konserwacyjnego, Wynajem sprzętu budow-
lanego, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, na-
prawy i konserwacja, Konserwacja i naprawa budynków, 
Budowa i naprawa magazynów, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instala-
cyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, 
Konserwacja i naprawa budynków, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowanie 
nieruchomości.

(210) 544281 (220) 2022 06 20
(731) ŻEGALSKI JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w kamienicy restaurant & cafe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 
07.01.08, 07.01.24, 07.01.25

(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Analizy kosztów, Badania biznesowe, Badania opi-
nii publicznej, Badania rynkowe, Bezpośrednia reklama pocz-
towa, Dekoracja wystaw sklepowych, Dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Marketing ukierunkowany, Or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie wydarzeń ko-
mercyjnych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowa-
na dla osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, Telemarketing, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi pośred-
nictwa w handlu, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup 
w hurtowni, sklepach, poprzez Internet z towarami z bran-
ży spożywczej, Usługi związane z listami prezentów, Wyce-
ny handlowe, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożycza-
nie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlo-
wych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprze-
daż produktów dla innych przedsiębiorstw, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować towary 
z branży spożywczej: w hurtowni, w sklepie, w restauracji, 
na stronie internetowej i poprzez domy sprzedaży wysył-
kowej, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi jako snack-bary, Biura 
zakwaterowania jako hotele, pensjonaty, Catering, Dekoro-
wanie ciast, Dekorowanie żywności, Informowanie i porady 
w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie jako bufety, 
Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa przyjęć, Przygotowywa-
nie dań i napojów na wynos, Restauracje samoobsługowe, 
Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi ba-
rów z fajkami wodnymi, Usługi cateringowe, Usługi gastro-
nomiczne, Usługi hotelowe, Usługi osobistych kucharzy, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypo-
życzanie urządzeń do gotowania.

(210) 544287 (220) 2022 06 21
(731) NEOPHARMED GENTILI S.p.A. , Mediolan, IT
(540) (znak słowny)
(540) REFRAIN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, Środki higieniczne do celów medycznych, Die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
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do plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Środki odkaża-
jące, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, herbicydy, 
Antybiotyki, Preparaty na hemoroidy.

(210) 544295 (220) 2022 06 21
(731) LABORATOIRES FORTE PHARMA S.A.M., Monako, MC
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTÉ PHARMA LABORATOIRES FORTEDigest

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 05.03.14
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje (środki spo-
żywcze) przystosowane do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Pro-
biotyki (suplementy), Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety dla ludzi, Probiotyczne preparaty 
bakteryjne do użytku medycznego, Preparaty probiotyczne 
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej 
równowagi flory w układzie trawiennym, Preparaty bakteryj-
ne do celów medycznych i farmaceutycznych.

(210) 544296 (220) 2022 06 21
(731) LABORATOIRES FORTE PHARMA S.A.M., Monako, MC
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTEDigest

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.18
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje (środki spo-
żywcze) przystosowane do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Pro-
biotyki (suplementy), Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety dla ludzi, Probiotyczne preparaty 
bakteryjne do użytku medycznego, Preparaty probiotyczne 
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej 
równowagi flory w układzie trawiennym, Preparaty bakteryj-
ne do celów medycznych i farmaceutycznych.

(210) 544867 (220) 2022 07 07
(731) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ML

(531) 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 18 Plecaki, portfele, portmonetki, torby podróż-
ne, saszetki męskie, skórzane pasy, parasolki i parasole prze-
ciwsłoneczne, torebki, torby, walizki, 25 Bielizna osobista, 
bluzki, koszule, kurtki, nakrycia głowy, odzież, obuwie, paski, 

płaszcze, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, 
swetry, szaliki, T-shirty, żakiety, 35 Usługi prowadzenia punk-
tów sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżo-
wymi, nakryciami głowy, obuwiem, plecakami, portfelami, 
portmonetkami, torbami podróżnymi, saszetkami męskimi, 
skórzanymi paskami, parasolkami i parasolami przeciwsło-
necznymi, torebkami, walizkami, prowadzenie sprzedaży 
wysyłkowej artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, 
plecaków, portfeli, portmonetek, toreb podróżnych, saszetek 
męskich, skórzanych pasków, parasolek i parasoli przeciwsło-
necznych, torebek, walizek.

(210) 544893 (220) 2022 07 07
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) herba LOVE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 05.03.14
(510), (511) 30 Herbata mrożona, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty.

(210) 545046 (220) 2022 07 12
(731) SAKUTOV ALYOSHA NOVE, Malbork
(540) (znak słowny)
(540) BIUSTOapka
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, 
edukacyjne aplikacje mobilne, Oprogramowanie komunika-
cyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych.

(210) 545311 (220) 2022 07 19
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LONGSTON Gin

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wy-
sokoprocentowe napoje alkoholowe, Dżin.

(210) 545354 (220) 2022 07 20
(731) LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BONA VOX
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(531) 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 9 Elektroniczne urządzenia audio, Wzmacniacze 
lampowe, Konwertery cyfrowo-analogowe, Kondycjonery 
sieciowe, Urządzenia audio Hi-Fi, Sprzęt audio, Wzmacnia-
cze audio, Odtwarzacze płyt gramofonowych, Urządzenia 
do odtwarzania audio, Odtwarzacze audio, Odtwarzacze cy-
frowe audio, Odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), Tłu-
miki drgań do elektronicznych urządzeń audio, Kable audio, 
Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycz-
nych, audio-video i telekomunikacji, Domowe głośniki audio, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne.

(210) 545425 (220) 2022 07 22
(731) Khadi and Village Industries Commission, Bombaj, IN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Khadi India

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 3 Olejki do włosów, mydła, produkty do pielę-
gnacji skóry i włosów, kadzidełka na patyczkach, preparaty 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Preparaty 
czyszczące, polerujące, szorujące i ścierne, Wyroby perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy do włosów, Pasty 
do zębów, 16 Papier, tektura, Druki, Karty menu, Czasopisma, 
Broszury, Materiały piśmienne, Ulotki, Karty wizytowe, Torby 
papierowe, Katalogi, Książki, materiały introligatorskie, foto-
grafie, kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku do-
mowego, Materiały dla artystów, pędzle, Maszyny do pisania 
i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), Materiały szkolenio-
we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 24 Tekstylia 
i wyroby włókiennicze, mianowicie pokrowce na łóżka, bie-
lizna pościelowa, obrusy, bielizna stołowa, serwetki tekstyl-
ne na stół, bielizna stołowa, materiały do produkcji bielizny 
pościelowej i stołowej, pościel, narzuty na łóżka, pokrowce 
na poduszki, 25 Gotowa odzież, ubrania, sari, obuwie, nakry-
cia głowy, 30 Miód, przetworzone zboża, jaggery, kawa, her-
bata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, sztuczna kawa, Mąka 
i przetwory ze zbóż, naleśniki, chleb, ciasta i wyroby cukierni-
cze, lody, Melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musz-
tarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 35 Import, 
eksport, marketing, reklama, promocja sprzedaży, usługi 
detaliczne, organizowanie pokazów, wystaw i targów w ce-
lach handlowych, promocja handlowa za pomocą mediów 
elektronicznych, wszystkie wyżej wymienione usługi w od-
niesieniu do następujących towarów: przetwory owocowe 
i warzywne, papier czerpany, włókno, miód, ceramika, cukier 
palmowy i produkty z palm, olej jadalny, kadzidełka na pa-
tyczkach, mydła, produkty do pielęgnacji skóry i włosów, 
zapałki, cukier trzcinowy, przetwory ze zbóż i nasion roślin 
strączkowych, naleśniki, miód, tkaniny i wyroby tekstylne, 
mianowicie pokrycia na łóżka, pokrycia na stoły, serwetki 
stołowe, obrusy stołowe, pokrowce na poduszki, obuwie, na-
krycia głowy, kawa, herbata, przyprawy.

(210) 545494 (220) 2022 07 22
(731) KSIĄŻEK WIKTOR, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZULUS KAWA ZIARNISTA / COFFEE BEANS

(531) 27.05.01, 02.03.07, 02.03.30, 06.06.01, 03.07.16, 26.04.02, 
26.04.14, 26.01.01, 26.01.16, 01.15.11, 29.01.14

(510), (511) 30 Kawa.

(210) 545749 (220) 2022 08 01
(731) JAROCIN SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wodny Świat

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.01, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 41 Nauczanie pływania, Organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, Organizacja imprez 
i konkursów sportowych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Nauka pływania, 
Szkolenia nauczycieli pływania, Usługi edukacyjne doty-
czące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Nauczanie i szkolenia.

(210) 545810 (220) 2022 08 02
(731) SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 7 Przecinarki [obrabiarki], Piły [maszyny], Brzesz-
czoty pił [części maszyny], Ostrza [części maszyny], Narzędzia 
[części maszyny], Narzędzia ręczne o napędzie innym niż 
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ręczny, 8 Piły [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawające [na-
rzędzia ręczne], Brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], 
Ostrza [narzędzia ręczne], Przecinaki [narzędzia ręczne].

(210) 545857 (220) 2022 08 04
(731) SEA LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEALIFE

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.01.04, 26.01.16
(510), (511) 12 Pojazdy i urządzenia do poruszania się 
po wodzie, Łodzie, jachty, 37 Naprawa i obsługa pojazdów 
i urządzeń wodnych, łodzi, jachtów.

(210) 545891 (220) 2022 08 04
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUA EuroAgri.pro

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.05, 26.11.03, 26.11.08, 26.15.09, 
25.01.10, 26.04.04

(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnej w PR i reklamie, organizacji działalności gospo-
darczej oraz zarządzania biznesem, reklama (w tym ra-
diowa i telewizyjna), rozwijanie koncepcji reklamowych, 
tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych, usługi 
relacji z mediami, 42 Doradztwo w zakresie projektowa-
nia stron internetowych oraz w zakresie sztucznej inte-
ligencji, 45 Organizowanie spotkań politycznych, usługi 
w zakresie lobbingu politycznego, usługi monitorowania 
prawnego oraz w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych.

(210) 545970 (220) 2022 08 09
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Move Better Centrum Kompleksowej Fizjoterapii

(531) 27.05.01, 02.01.08, 02.01.23
(510), (511) 44 Usługi dietetyków, poradnictwo dietetycz-
ne, usługi doradztwa medycznego i dietetycznego, usługi 
doradcze z zakresu zdrowego odżywania i suplementacji, 
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i pre-

paratami odżywczymi, usługi w zakresie medycyny sporto-
wej, usługi gabinetów fizykoterapeutycznych, usługi gabine-
tów fizjoterapeutycznych, usługi spa, usługi masażu, usługi 
związane z wykonywaniem zabiegów terapeutycznych, 
usługi lecznicze paramedyczne, ośrodki zdrowia, Placówki 
rekonwalescencji, pomoc medyczna, szpitale, usługi dorad-
cze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi ku-
racji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usłu-
gi medyczne, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu 
medycznego.

(210) 546042 (220) 2022 08 10
(731) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Aurum
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wysta-
wowe z papieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, 
Częściowo drukowane formularze, Druki, Drukowane ar-
kusze informacyjne, Drukowane emblematy, Drukowane 
etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice re-
klamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, 
Etykiety z papieru, Reprodukcje graficzne, Kalendarze 
drukowane, Kartki do korespondencji, Karty obrazkowe, 
Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały druko-
wane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty 
na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe materia-
ły biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, Po-
jemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektu-
ry, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, 
Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregato-
ry, Stojaki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Teczki na doku-
menty, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 
19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, 
Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materia-
łów niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi 
oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalo-
we, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, 
niemetalowe, Drzwi wykonane z drewna do budynków, 
Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Ościeżnice 
drzwiowe niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), 
Futryny drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe futryny 
do szklanych drzwi, Drzwi harmonijkowe niemetalowe, 
Niemetalowe moskitiery na drzwi, Niemetalowe drzwi ob-
rotowe, Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, 
Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe obicia drzwi, 
Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Ze-
wnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, 
pełne i przeszklone do mieszkań domów, biur z drewna, 
materiału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe 
przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, biur, do-
mów wczasowych, pensjonatów.

(210) 546043 (220) 2022 08 10
(731) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
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(540) Manilla
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wysta-
wowe z papieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, 
Częściowo drukowane formularze, Druki, Drukowane ar-
kusze informacyjne, Drukowane emblematy, Drukowane 
etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice re-
klamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, 
Etykiety z papieru, Reprodukcje graficzne, Kalendarze 
drukowane, Kartki do korespondencji, Karty obrazkowe, 
Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały druko-
wane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty 
na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe materia-
ły biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, Po-
jemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektu-
ry, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, 
Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregato-
ry, Stojaki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Teczki na doku-
menty, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 
19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, 
Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materia-
łów niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi 
oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalo-
we, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, 
niemetalowe, Drzwi wykonane z drewna do budynków, 
Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Ościeżnice 
drzwiowe niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), 
Futryny drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe futryny 
do szklanych drzwi, Drzwi harmonijkowe niemetalowe, 
Niemetalowe moskitiery na drzwi, Niemetalowe drzwi ob-
rotowe, Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, 
Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe obicia drzwi, 
Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Ze-
wnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, 
pełne i przeszklone do mieszkań domów, biur z drewna, 
materiału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe 
przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, biur, do-
mów wczasowych, pensjonatów.

(210) 546079 (220) 2022 08 10
(731) KLISZEWSKA EWA P.H.U KLISZEWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SL Livia Santi Livia Santi

(531) 24.01.05, 24.01.18, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.22, 29.01.07
(510), (511) 25 Suknie ślubne, wieczorowe, nakrycia głowy, 
40 Szycie sukni ślubnych, wieczorowych.

(210) 546083 (220) 2022 08 10
(731) BAKALION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) LUBICZ PARK
(510), (511) 35 Usługi sekretariatu, Usługi sekretarskie i biu-
rowe, Usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, Usługi 
biurowe, Wynajmowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia 
biurowego, Fotokopiowanie, Gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, Archiwi-
zacja dokumentów, Obsługa centrali telefonicznych na rzecz 
innych, Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, 
Usługi w zakresie administracji biurowej, Zapewnienie perso-
nelu administracyjnego, Organizacja usług w zakresie powi-
tań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów 
na rzecz osób trzecich, Usługi planowania spotkań bizneso-
wych, Wynajem tablic oraz powierzchni do celów reklamo-
wych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej 
w budynkach, 36 Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem lokali usługowych, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z lokalami biurowymi i usługowymi, 
Wynajem pomieszczeń komercyjnych, Wynajem pomiesz-
czeń gospodarczych na potrzeby działalności biurowej, 
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajem 
oraz udostępnianie powierzchni biurowej oraz komercyjnej 
na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz 
instytucji pozarządowych, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych i usługowych, Wynajem lokali na potrzeby działalności 
handlowej i usługowej, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, 39 Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem 
magazynów, Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem 
skrzynek i skrytek pocztowych, 43 Wynajmowanie sal na ze-
brania, Wynajmowanie sal na konferencje i zebrania, Wyna-
jem sal konferencyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na konferencje, wystawy i spotkania.

(210) 546087 (220) 2022 08 10
(731) QUATTRO BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TALENT PARK
(510), (511) 35 Usługi sekretariatu, Usługi sekretarskie i biu-
rowe, Usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, Usługi 
biurowe, Wynajmowanie urządzeń, sprzętu i wyposażenia 
biurowego, Fotokopiowanie, Gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, Archiwi-
zacja dokumentów, Obsługa centrali telefonicznych na rzecz 
innych, Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, 
Usługi w zakresie administracji biurowej, Zapewnienie perso-
nelu administracyjnego, Organizacja usług w zakresie powi-
tań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów 
na rzecz osób trzecich, Usługi planowania spotkań bizneso-
wych, Wynajem tablic oraz powierzchni do celów reklamo-
wych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej 
w budynkach, 36 Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi i usługowymi, Wynajem pomieszczeń komer-
cyjnych, Wynajem pomieszczeń gospodarczych na potrze-
by działalności biurowej, Organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, Wynajem oraz udostępnianie powierzchni 
biurowej oraz komercyjnej na potrzeby działalności funda-
cji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, Wy-
najem pomieszczeń handlowych i usługowych, Wynajem 
lokali na potrzeby działalności handlowej i usługowej, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, 39 Wynajem garaży 
i miejsc parkingowych, Wynajem magazynów, Wynajem 
przestrzeni magazynowej, Wynajem skrzynek i skrytek pocz-
towych, 43 Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie 
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sal na konferencje i zebrania, Wynajem sal konferencyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania.

(210) 546147 (220) 2022 08 12
(731) FABRYKA NAKRYĆ STOŁOWYCH GERPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewica
(540) (znak słowny)
(540) GERPOL
(510), (511) 7 Ostrza do kosiarek, Noże przemysłowe, Noży-
ki i stalki żniwne, Prowadnice ostrzy kosiarek, Listwy nożo-
we do maszyn rolniczych, Noże i nożyce elektryczne, Noże 
i ostrza (części maszyn), 8 Ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Ręcznie sterowa-
ne narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budow-
lane, do naprawy i konserwacji, Sztućce, noże kuchenne 
i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Bagnety, Bia-
ła broń, Brzytwy, Cążki do skórek, Zestawy do manicure, 
Noże myśliwskie, Noże do skrobania, Noże do warzyw, Noże 
ogrodnicze, Noże do artykułów spożywczych, Musaty, Noże 
rzeźnicze, Nożyki ogrodnicze, Ręcznie sterowane przybory 
i narzędzia rzemieślnicze, Noże monterskie, Noże skautow-
skie, Obcęgi, Obcinacze, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze 
i do kształtowania krajobrazu, Nożyczki, Nożyce, Nożyczki 
domowe, Nożyczki szkolne, Nożyce krawieckie, Nożycz-
ki fryzjerskie, Nożyczki kosmetyczne, Nożyce do drobiu, 
Nożyce do strzyżenia owiec, Nożyce szpalerowe, Nożyce 
ogrodnicze, Nożyce sprężynowe, Ostrza broni, Ostrza na-
rzędzi ręcznych, Ostrza do strugów, Ostrza nożyc, Scyzoryki 
galanteryjne, wędkarskie, myśliwskie, kelnerskie, żeglarskie, 
Sekatory ogrodnicze, Tasaki, Skrobaki, Widelce kucharskie, 
Tłuczki, Przyborniki dla kierowców, Niezbędniki turystycz-
ne, 21 Przybory lub komplety kuchenne, Nakrycia stołowe, 
Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Artyku-
ły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory kosmetyczne, 
do higieny i pielęgnacji urody, Dziadki do orzechów, Sztućce, 
przybory kuchenne, nakrycia i zastawy stołowe z metali szla-
chetnych lub platerowane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej towarów: ostrza do kosiarek, noże przemysłowe, 
nożyki i stalki żniwne, prowadnice ostrzy kosiarek, listwy 
nożowe do maszyn rolniczych, noże i nożyce elektryczne, 
noże i ostrza (części maszyn), ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, ręcznie sterowane 
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, ręcznie ste-
rowane narzędzia i przyrządy budowlane oraz do naprawy 
i konserwacji, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, bagnety, biała broń, brzytwy, cąż-
ki do skórek, dziadki do orzechów, zestawy do manicure, 
noże myśliwskie, noże do skrobania, noże do warzyw, noże 
ogrodnicze, noże do artykułów spożywczych, musaty, noże 
rzeźnicze, nożyki ogrodnicze, ręcznie sterowane przybory 
i narzędzia rzemieślnicze, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej towarów: noże monterskie, noże skautowskie, obcęgi, 
obcinacze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania 
krajobrazu, nożyczki, nożyce, nożyczki domowe, nożyczki 
szkolne, nożyce krawieckie, nożyczki fryzjerskie, nożyczki ko-
smetyczne, nożyce do drobiu, nożyce do strzyżenia owiec, 
nożyce szpalerowe, nożyce ogrodnicze, nożyce sprężynowe, 
ostrza broni, ostrza narzędzi ręcznych, ostrza do strugów, 
ostrza nożyc, scyzoryki galanteryjne, scyzoryki wędkar-
skie i myśliwskie, scyzoryki kelnerskie, scyzoryki żeglarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: sekato-
ry ogrodnicze, tasaki, skrobaki, widelce kucharskie, tłuczki, 
przyborniki dla kierowców, niezbędniki turystyczne, sztućce 
z metali szlachetnych lub platerowane, przybory kuchenne 
oraz nakrycia i zastawy stołowe z metali szlachetnych lub 

platerowane, przybory lub komplety kuchenne, nakrycia 
stołowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosme-
tyczne, przybory do higieny i pielęgnacji urody, Usługi w za-
kresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu 
partnerów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi doradztwa 
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w za-
kresie wyboru i doboru produktów, Organizowanie zakupu 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie sklepa-
mi: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Wy-
najem powierzchni oraz czasu reklamowego, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności han-
dlowej, Organizowanie targów w celach handlowych oraz 
reklamowych, Pokazy towarów, Usługi reklamowe, wynajem 
powierzchni oraz czasu reklamowego, Usługi marketingowe 
i promocyjne, Usługi agencji importowo-eksportowych.

(210) 546162 (220) 2022 08 15
(731) BUCHERT DARIA FLOWER BOX HOME DECOR, 

Konotop
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flower Box HOME DECOR

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.14, 
26.04.18

(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne 
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier 
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały 
filtrujące z papieru, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kar-
tonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały 
filtracyjne z papieru, Materiały filtrujące z papieru, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych.

(210) 546252 (220) 2022 08 17
(731) KORBUT ALICJA SALAK, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) SALAK
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z tekstyliami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami kuchennymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z organizerami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lampami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z świecznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wazo-
nami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ceramiką, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z półkami wiszącymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z rzeźbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lustrami, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tek-
styliami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z organize-
rami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z świecznikami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z wazonami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ceramiką, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z półkami wiszącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z rzeźbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lustrami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi w zakresie 
zamówień online, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,  
40 Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli na zamó-
wienie i według specyfikacji osób trzecich, Profilowanie mebli, 
41 Edycja zdjęć, Fotografia, Fotoreportaże, Produkcja nagrań 
audio i video oraz usługi fotograficzne, Publikowanie fotografii, 
Usługi fotografów, 42 Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [pro-
jektowanie wnętrz], Oceny techniczne związane z projektowa-
niem, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne do-
radztwo dotyczące projektowania wnętrz, Projektowanie archi-
tektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie 
wizualne, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowa-
nie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie graficzne, Projektowanie mebli, Projekto-
wanie mebli biurowych, Projektowanie produktów, Projektowa-
nie techniczne i doradztwo, Projektowanie wizualne, Projekto-
wanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, 
Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Udostępnianie strony 
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, 
Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, 
Usługi architektury wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące 
łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania 
wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi 
projektowania, Usługi projektowania mebli, Usługi projektowa-
nia wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania doty-
czące wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wystro-
ju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla 
branży detalicznej, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz 
usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi w zakre-
sie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie pro-
jektowania domów, Wspomagane komputerowo projektowa-
nie grafiki wideo.

(210) 546253 (220) 2022 08 17
(731) FRANCZAK WITOLD AGRO-DRINK, Mordarka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BÓBR GRUIT BEER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 11.03.03, 03.05.05
(510), (511) 32 Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], 
Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne,  
33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Destylowane 
napoje alkoholowe na bazie zbóż, Gazowane napoje alko-
holowe, z wyjątkiem piwa, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoho-
lowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie kawy, 
Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe 
wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocen-
towe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Wymieszane 
napoje alkoholowe.

(210) 546381 (220) 2022 08 22
(731) BOBROWICZ WIESŁAW WIB PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSKY WEAR

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, Tkaniny, 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie.

(210) 546406 (220) 2022 08 22
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PregnaTEN

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające płodność 
i dla kobiet w ciąży.

(210) 546434 (220) 2022 08 23
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK PHARMA ANTI ACNE 24 H SYSTEM

(531) 05.03.13, 11.03.10, 11.01.25, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, 
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, 
Spraye nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako kosme-
tyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosmetycznego, 
Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, Kosmetyki 
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kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Środki 
upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła, 
Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Szampony 
do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki prze-
ciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplają-
ce nie do celów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki czystości, Środki 
do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty toale-
towe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryj-
ne i zapachowe, Bawełna do celów kosmetycznych, 5 Kosme-
tyki o działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, Wyciągi 
i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, 
Dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, Dermokosmetyki 
do pielęgnacji skóry głowy, Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, 
Środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, 
Lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybicz-
ne, preparaty antybakteryjne, Preparaty przeciwgrzybiczne, 
Preparaty antybakteryjne, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowa-
ne do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suplementy 
diety, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Pre-
paraty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji skóry, chu-
steczki dezynfekujące, Preparaty i artykuły higieniczne, Pre-
paraty i artykuły do tępienia szkodników, Mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające 
powietrze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 546441 (220) 2022 08 23
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA OSEŁKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek wytworzone z mięsa lub 
podrobów lub na bazie mięsa lub podrobów, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne uzyskiwane z tkanki tłuszczowej zwierząt, Wątroba, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wy-
roby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny , 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż 
produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające 
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez Internet z dietetyczną żywnością do celów 
leczniczych z dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami 
branży mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełba-
ski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, 
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, 
pasty zawierające tłuszcz do kanapek wytworzone z mięsa lub 
podrobów lub na bazie mięsa lub podrobów, produkty goto-
we na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, prze-

twory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy 
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięso podobne, 
Produkty z branż:spożywczej, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mię-
sne, Szynka, Tłuszcze jadalne uzyskiwane z tkanki tłuszczowej 
zwierząt, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe 
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny.

(210) 546466 (220) 2022 08 24
(731) FTF SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Isono
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 546467 (220) 2022 08 24
(731) FTF SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Isono Cosmetics
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 546468 (220) 2022 08 24
(731) FTF SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Isono Cosmetics science created
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 546469 (220) 2022 08 24
(731) FTF SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISONO COSMETICS

(531) 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 546470 (220) 2022 08 24
(731) FTF SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISONO COSMETICS SCIENCE CREATED
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(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 546478 (220) 2022 08 24
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.23, 05.07.21, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 
29.01.14

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, 
Napoje energetyzujące, Napoje serwatkowe, Napoje izoto-
niczne, Napoje hipertoniczne, Napoje hipotoniczne, Napoje 
dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elek-
trolity, Napoje proteinowe, Napoje bezalkoholowe wzboga-
cone witaminami i mikroelementami, Piwo, Piwo słodowe, 
Piwo pszeniczne, Porter, Piwo Ale, Stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa], Piwo pełne jasne, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Woda mineralna, Woda gazowana, Napoje owo-
cowe, Soki owocowe, Syropy bezalkoholowe do sporzą-
dzania napojów, Esencje do produkcji napojów, Preparaty 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty 
do użytku w przygotowywaniu napojów bezalkoholowych, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, Tabletki musujące 
do produkcji napojów bezalkoholowych.

(210) 546480 (220) 2022 08 24
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAM BUM MIX DRINK

(531) 20.05.25, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alko-
hol ryżowy, Aperitify, Aperitify alkoholowe, Gorzkie nalewki, 
Gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Koktajle, Li-
kiery, Alkoholowy ajerkoniak, Galaretki z alkoholem, Anyżów-
ka [likier], Likier z czarnej porzeczki, Preparaty do produkcji 
napojów alkoholowych, Cydr, Preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Ekstrakty 
alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Ekstrakty na-
pojów alkoholowych.

(210) 546484 (220) 2022 08 23
(731) MASENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAŁAC SARNY
(510), (511) 41 Usługi z zakresu kultury, edukacji i rozrywki. 
Usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kultu-
ralnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia imprez o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie udzie-
lania informacji o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, 
edukacyjnych i rozrywkowych oraz rezerwacji miejsc na te 
imprezy i wydarzenia, Usługi w zakresie udostępniania sal 
koncertowych, teatralnych i wystawowych na potrzeby im-
prez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub 
rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia 
i obsługi warsztatów, szkoleń, zjazdów, kongresów, konferen-
cji, sympozjów, seminariów i szkoleń, Usługi w zakresie or-
ganizacji i prowadzenia zajęć, konkursów i wystaw o charak-
terze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi 
w zakresie prowadzenia ogrodów zoologicznych, ogrodów 
botanicznych i arboretum, Usługi muzeów, Usługi w zakresie 
udostępniania obiektów muzealnych, Usługi w zakresie udo-
stępniania pomieszczeń i sprzętu muzealnego, Usługi w za-
kresie wystaw muzealnych, w tym wystaw stałych i czaso-
wych, Usługi kustoszy muzealnych, przewodników muzeal-
nych i animatorów kultury, Usługi redaktorskie i wydawnicze, 
Usługi w zakresie publikowania tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Usługi w zakresie publikacji książek, periodyków, 
czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edu-
kacyjnych i instruktażowych, w tym w zakresie ich publika-
cji elektronicznej on-line, Usługi w zakresie wypożyczania 
książek, periodyków, czasopism oraz materiałów informa-
cyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia obozów sportowych i wa-
kacyjnych, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
konkursów i zawodów sportowych, zabaw ruchowych, tu-
rystyki rowerowej, ćwiczeń gimnastycznych, pływania i/lub 
ćwiczeń na siłowni, Usługi w zakresie udostępniania obiek-
tów i urządzeń sportowych oraz ośrodków rekreacji, Usługi 
w zakresie obsługi obiektów sportowych, basenów, saun, sal 
gimnastycznych, klubów fitness i/lub siłowni, Usługi w zakre-
sie wypożyczania sprzętu sportowego, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienio-
nych wyżej usług , 43 Usługi hotelarskie związane z rezer-
wacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem 
w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wypoczyn-
kowych, domach turystycznych, domach wycieczkowych 
i/lub gospodarstwach agroturystycznych, Usługi kafeterii, 
kawiarni, ciastkarni, restauracji, stołówek, barów i/lub snack-
barów, Usługi gastronomiczne związane z podawaniem 
potraw i napojów w kafeteriach, kawiarniach, ciastkarniach, 
restauracjach, stołówkach, barach i/lub snack-barach, Usługi 
związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostar-
czaniem ich do zamawiającego (catering), Usługi w zakresie 
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wynajmowania sal na spotkania, posiedzenia i imprezy to-
warzyskie i okolicznościowe, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej 
usług.

(210) 546486 (220) 2022 08 23
(731) MASENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DWÓR SARNY
(510), (511) 43 Usługi hotelarskie związane z rezerwacją, cza-
sowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, 
motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, do-
mach turystycznych, domach wycieczkowych i/lub gospo-
darstwach agroturystycznych, Usługi kafeterii, kawiarni, ciast-
karni, restauracji, stołówek, barów i/lub snackbarów, Usługi 
gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napo-
jów w kafeteriach, kawiarniach, ciastkarniach, restauracjach, 
stołówkach, barach i/lub snack-barach, Usługi związane 
z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem 
ich do zamawiającego (catering), Usługi w zakresie wynaj-
mowania sal na spotkania, posiedzenia i imprezy towarzyskie 
i okolicznościowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 546489 (220) 2022 08 23
(731) GBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.07, 24.17.02
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe damskie, męskie, dziew-
częce, chłopięce, niemowlęce, bielizna, artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, kurtki, bluzy, dresy, t-shirty, szorty, komplety 
do biegania, komplety do jogingu, nakrycia głowy, kominiarki, 
szale, bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obuwie sporto-
we, 30 Kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty 
kawy, kawa mrożona, napoje na bazie kawy, herbata wszelkiego 
rodzaju, herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty 
herbaty, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, lody.

(210) 546491 (220) 2022 08 23
(731) GBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 04.05.21
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe damskie, męskie, dziew-
częce, chłopięce, niemowlęce, bielizna, artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, kurtki, bluzy, dresy, t-shirty, szorty, kom-
plety do biegania, komplety do jogingu, nakrycia głowy, ko-
miniarki, szale, bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obu-
wie sportowe, 30 Kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatka-
mi, substytuty kawy, kawa mrożona, napoje na bazie kawy, 
herbata wszelkiego rodzaju, herbata z dodatkami, herbata 
z żeńszeniem, substytuty herbaty, herbata mrożona, napoje 
na bazie herbaty, lody.

(210) 546599 (220) 2022 08 29
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Dezodoranty, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, Perfumy, Olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Olejki zapachowe, 14 Wyroby jubilerskie, 
Biżuteria, Zegarki, 18 Aktówki, Etui na karty [portfele], Etui 
na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, Kosmetycz-
ki, Kufry bagażowe, Organizery podróżne przystosowane 
do bagażu, Parasole, Paski skórzane [inne niż odzież], Pleca-
ki, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Po-
krowce na parasole, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
Pudła skórzane na kapelusze, Sakwy, Teczki konferencyjne, 
Torby, Torebki, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 546600 (220) 2022 08 29
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Dezodoranty, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, Perfumy, Olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Olejki zapachowe, 14 Wyroby jubilerskie, 
Biżuteria, Zegarki, 18 Aktówki, Etui na karty [portfele], Etui 
na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, Kosmetycz-
ki, Kufry bagażowe, Organizery podróżne przystosowane 
do bagażu, Parasole, Paski skórzane [inne niż odzież], Pleca-
ki, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Po-
krowce na parasole, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, 
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Pudła skórzane na kapelusze, Sakwy, Teczki konferencyjne, 
Torby, Torebki, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 546619 (220) 2022 08 30
(731) BOGACZEWICZ GRZEGORZ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Influencer Camps

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 38 Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwię-
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektro-
niczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilu-
stracji przez światową sieć komputerową, Emisja programów 
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów 
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów wizu-
alnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Trans-
misja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, 
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i infor-
macji za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja rozrywkowych programów telewi-
zyjnych, 45 Usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, 
telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Licencjonowanie praw 
związanych z programami, produkcjami i formatami telewi-
zyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 546629 (220) 2022 08 29
(731) BORKOWSKA ZOFIA DOLINA BOBRÓW,  

Wólka Dłużewska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolina Bobrów

(531) 05.01.01, 03.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Obsługa zakwaterowania człon-
ków organizacji, Organizowanie i udostępnianie zakwate-
rowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udo-
stępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, Usłu-
gi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi recepcji 
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie 
kluczy], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w za-
kresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, 
Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wyna-
jem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem waka-
cyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie pokoi, Zapew-
nianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego.

(210) 546636 (220) 2022 08 29
(731) ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Usługi medyczne, Usługi ortope-
dyczne.

(210) 546659 (220) 2022 08 29
(731) NGUYEN RENATA ASIATIK, Węgrzce
(540) (znak słowny)
(540) A DONG
(510), (511) 43 Restauracje i inne placówki gastronomiczne, 
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych (katering), Pozostała usługowa działalność 
gastronomiczna, Przygotowywanie i podawanie napojów, 
Ruchome placówki gastronomiczne.

(210) 546700 (220) 2022 08 30
(731) STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI 

I CZERNIAKI SARCOMA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #FURA ZDROWIA

(531) 26.04.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Badania przesiewowe (skriningowe).

(210) 546706 (220) 2022 08 31
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUROSTYMINA

(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Leki dla ludzi w postaci płynnej, półstałej i sta-
łej: płyny doustne, roztwory, krople, płyny do stosowania 
na skórę i błony śluzowe, płyny lecznicze do płukania ust, 
płyny lecznicze do przemywania oczu, aerozole lecznicze, 
tabletki, drażetki, kapsułki, pastylki do ssania, lecznicze gumy 
do żucia, proszki lecznicze, granulaty lecznicze, maści lecz-
nicze, kremy lecznicze, pasty lecznicze, mazidła lecznicze, 
czopki, olejki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, zio-
łowe herbatki do celów leczniczych, mydła lecznicze, Leki 
roślinne, leki pochodzenia naturalnego, Preparaty farma-
ceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom ukła-
du nerwowego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze na wzmocnienie 
i wsparcie układu nerwowego, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne wzmacniające i wspierające układ nerwowy.

(210) 546718 (220) 2022 08 30
(731) MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) Salvadore Feretti
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Parasole i parasolki, Parasol-
ki i parasole (duże), Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla 
zwierząt, Torebki, Torebki-paski, Torebki męskie, Skórzane to-
rebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie, Torebki do ręki, 
Torebki na ramię, Uchwyty do toreb, Torebki-worki, Torebki 
na biodra [nerki], Torebki wykonane ze skóry, Torebki, port-
monetki i portfele, Torebki do noszenia przy pasku, Małe 
damskie torebki bez rączki, Małe torebki kopertówki, Stylowe 
torebki, Kopertówki [małe torebki], Bigle do torebek, Torebki 
typu hobo, Ramki do torebek [części konstrukcyjne torebek], 
Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki noszone na biodrach, 
Torebki-paski na biodra, Metalowe okucia do torebek, Torebki 
wykonane z imitacji skóry, Paski do torebek na ramię, Torebki 
do przewieszania przez ramię, Uchwyty do noszenia toreb 
z zakupami, Etykiety samoprzylepne ze skóry do toreb, Toreb-
ki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Szkockie to-
rebki futrzane lub skórzane [sporran], Torby, Torby alpinistycz-
ne, Torby pamiątkowe, Torby płócienne, Torby wodoodporne, 
Torby przenośne, Torby podróżne, Torby biwakowe, Torby 
plażowe, Torby gimnastyczne, Sportowe torby, Torby lekko-
atletyczne, Torby sportowe, Torby myśliwskie, Torby tury-
styczne, Torby kurierskie, Torby zakupowe, Torby uniwersalne, 
Torby na parasole, Torby na ubrania, Torby na garnitur, Torby 
na ramię, Walizy, Walizki, Walizeczki, Walizki na kółkach, Kufry 
i walizki, Walizki biznesowe, Artykuły podróżne [walizki, tor-
by], Walizki na dokumenty, Portfele, Portfele skórzane, Portfe-
le na karty, Portfele na kostkę, Etui na karty [portfele], Portfele 
na karty kredytowe, Portfele z metali szlachetnych, Torby 
i portfele skórzane, Portfele z przegródkami na karty, Portfele 
wraz z etui na karty, Etui na wizytówki w postaci portfeli, Port-
monetki, Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki skórzane, 
Małe portmonetki, Bigle do portmonetek, Paski do portmo-
netek, Portmonetki z metali szlachetnych, Portmonetki (wy-
roby ze skóry), Etui na klucze, Etui na krawaty, Etui na wizytów-
ki, Etui na banknoty, Etui na pieluchy, Etui, futerały na doku-
menty, Etui na bilety okresowe, Etui z imitacji skóry, Etui 
na klucze wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, 
Futerały w postaci etui na klucze, Skórzane etui na karty kre-
dytowe, Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na karty kredy-
towe wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe z imitacji 
skóry, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etui na karty 
kredytowe (portfele), Skórzane etui na karty, Etui do kart kre-
dytowych, Etui na karty kredytowe, Etui na prawo jazdy, Paski 
naramienne, Pasy do bagażu, Paski z imitacji skóry, Paski skó-
rzane do bagażu, Portfele do przypinania na pasku, Kufry po-
dróżne, Kufry bagażowe, Kuferki kosmetyczne, Wiklinowe ku-
fry kori, Kufry i torby podróżne, Torby typu kufry podróżne, 
Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawa-
ne bez wyposażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprze-
dawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, Bagaż, Bagaże podróżne, Po-
krowce na bagaż, Bagaż na kółkach, Przywieszki do bagażu, 
Zawieszki, etykiety bagażowe, Plastikowe etykiety na bagaż, 
Metalowe etykiety na bagaż, Zamykalne paski do bagażu, 
Etykiety na bagaż z kauczuku, Oprawki na etykietki do baga-
żu, Organizery podróżne przystosowane do bagażu, Zawiesz-
ki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], 25 Szlafroki, Szlafroki 
wypoczynkowe, Podomki [szlafroki], Japońskie szlafroki (ne-
maki), Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna dam-
ska, Gorsety [bielizna damska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla 
mężczyzn, Ciążowa bielizna nocna, Body [bielizna], Halki [bie-
lizna], Bielizna osobista i nocna, Wstawki do bielizny [części 
odzieży], Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], 
Bielizna osobista [część garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa 
bielizna damska [body połączone z rajstopami], Wstawki 

do rajstop [części odzieży], Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wy-
roby pończosznicze, Pięty do pończoch, Skarpetki i pończo-
chy, Pasy do pończoch dla mężczyzn, Wstawki do pończoch 
[części odzieży], Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby poń-
czosznicze], Paski z materiału, Paski skórzane [odzież], Pasy 
wyszczuplające [gorsety], Suknie ślubne, Podwiązki ślubne, 
Maski na oczy, Maski ochronne [odzież], Maski na oczy do spa-
nia, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, 
Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], Biustonosze, Biu-
stonosze bez ramiączek, Biustonosze miękkie, nieusztywnia-
ne, Ramiączka do biustonoszy, Biustonosze samonośne, Majt-
ki, Majtki wyszczuplające, Majtki damskie, Szarfy [do ubrania], 
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Akcesoria na szyję, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki 
[nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chu-
sty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], 
Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormia-
ki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę 
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, 
Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], 
Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież je-
dwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki 
[odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony 
[odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia 
dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” 
[odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań 
[odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury 
[odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, 
Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Let-
nie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Chińskie 
sukienki cheongsams, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążo-
we, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o pro-
stym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, 
Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule 
ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnie-
rzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Ko-
szule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, 
Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, 
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule ha-
wajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, 
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy 
[spodnie], Spodnie nieformalne, Krótkie spodnie, Spodnie 
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki 
baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alla-
dynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniu-
my [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan 
[bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami 
i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Ża-
kiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swe-
try marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swe-
try z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze dam-
skie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciw-
deszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płasz-
cze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z ma-
teriału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, 
Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, 
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, 
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Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki 
pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki ro-
bocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciw-
deszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzę-
dowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki 
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, 
Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, 
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztuczne-
go futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze 
plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [ka-
pelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, 
Chusty, Szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki 
jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko 
z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół 
szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki 
dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi rekla-
mowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów de-
talicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Promocja sprze-
daży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi tworzenia kon-
taktów sprzedażowych, Informacje na temat metod sprzeda-
ży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie persone-
lem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży produk-
tów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], 
Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu sprzedaży 
produktów, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, Mar-
keting dotyczący promocji, Promocyjne usługi handlowe, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi 
reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie apaszek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
apaszek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chust, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie chust, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z walizkami.

(210) 546725 (220) 2022 08 31
(731) ADASZKIEWICZ PIOTR PRACOWNIA FRYZJERSKA 

CUTCUT, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cutcut hair gravity

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyj-
ne lub szkoleniowe), Kształcenie praktyczne [pokazy], Nauka 
fryzjerstwa, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja 
szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wy-
kładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
zajęć, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie 
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, Or-
ganizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
programów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Orga-
nizowanie zajęć dydaktycznych, Pokazy [do celów szkolenio-
wych], Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów korespon-
dencyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, 
Prowadzenie zajęć, Seminaria edukacyjne w zakresie technik 
fryzjerskich, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie 
i instruktaż, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 44 Dopinanie wło-
sów [przedłużanie, zagęszczanie], Fryzjerstwo, Kuracje do wło-
sów, Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, Salony 
fryzjerskie, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji włosów, Ścinanie włosów, Usługi doradz-
twa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania włosów, 
Usługi kręcenia włosów, Usługi przedłużania włosów, Usługi roz-
jaśniania włosów, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi 
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, 
Usługi wizażystów, Usługi prostowania włosów, Usługi dorad-
cze dotyczące kosmetyków.

(210) 546726 (220) 2022 08 31
(731) BETTERSTYLE INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pure Egg MEMBRANE

(531) 05.03.15, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.
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(210) 546730 (220) 2022 08 31
(731) EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.15, 28.05.99, 29.01.12
(510), (511) 6 Podkładki metalowe, Krążki metalowe, Uszczel-
ki metalowe, Rury metalowe, Zbiorniki metalowe, Zaciski 
metalowe, Metalowe pierścienie gwintowane, Metalowe 
rury łukowe, Przewody wodociągowe, metalowe, Złączki rur 
metalowe, Metalowe rury spustowe, Drobne wyroby meta-
lowe, Metalowe materiały budowlane, Ręczne zawory meta-
lowe, Metalowe syfony kanalizacyjne, Metalowe nakrętki 
gwintowane, Metalowe korki spustowe, Rury kołnierzowe 
metalowe, Metalowe przewody i rury, Metalowe łączniki 
do rur, Metalowe złączki do rur, Metalowe zaciski do rur, 
Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Metalowe po-
krywy na odpowietrzniki, Zatyczki metalowe do zbiorników, 
Metalowe złącza kielichowe obrotowe, Metalowe nakrętki 
do rur, Metalowe wsporniki na rury, Metalowe rury do prze-
syłu wody, Metalowe złącza obrotowe do rur, Zawory meta-
lowe, nie będące częściami maszyn, Metalowe zawory 
do grzejników [inne niż termostatyczne], Rury, rurki i przewo-
dy giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, 
Drobnica metalowa do budynków, Giętkie rurki metalowe, 
Gwoździe, Haki metalowe, Instalacje przewodowe z metalu 
(nieelektryczne), Kable metalowe nieelektryczne, Kable, dru-
ty i łańcuchy, z metalu, Kanały metalowe, Metalowe kanały 
wentylacyjne, Metalowe kanały odpływowe, Metalowe ka-
nały odprowadzające, Metalowe kanały przelewowe, Kanały 
metalowe na rury wentylacyjne, Kanały wykonane z metalu 
do prowadzenia cieczy, Kanały metalowe do ukrywania rur 
wodociągowych, Kątowniki metalowe, Kątowniki stalowe, 
Kominy metalowe, Kominy stalowe, Konstrukcje stalowe, 
Konstrukcje metalowe, Metalowe kratki odpływowe, Kratki 
wentylacyjne z metalu, Metalowe kratki ściekowe podłogo-
we, Materiały budowlane (metalowe), Stalowe materiały bu-
dowlane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Goto-
we elementy budowlane [metalowe], Metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Węże metalowe 
do instalacji wodno-kanalizacyjnych, Metalowe rury kanali-
zacyjne, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Profile alu-
miniowe, Profile metalowe, Przewody wentylacyjne z meta-
lu, Metalowe przewody grzewcze, Przewody odpowietrzają-
ce z metalu, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyj-
nych, Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, 
Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyza-
cyjnej, Złącza kablowe z metalu [nieelektryczne], Osłony tu-
lejowe na połączenia kablowe, nieelektryczne, Osprzęt 
do rur [złączki] metalowy, 9 Instalacje elektryczne, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Moduły fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Falowniki 
fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumu-
latory energii fotowoltaicznej, 11 Akcesoria łazienkowe, Akce-
soria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Zawory [akce-
soria hydrauliczne], Akcesoria rozpylające [części instalacji 
sanitarnych], Kurki [akcesoria hydrauliczne], Spusty [akcesoria 
hydrauliczne], Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrau-

liczne], Aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], Filtry 
do kranów [akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do pryszni-
ców [akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące akcesoriami 
do pryszniców, Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria 
hydrauliczne], Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hy-
drauliczne], Aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hy-
drauliczne], Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regula-
cyjne], Zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeń-
stwa], Akcesoria końcowe do zasilania w wodę, Urządzenia 
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urządzenia 
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], Akce-
soria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, Akcesoria 
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, Armatury łazienkowe, Armatury grzewcze, Armatura 
do pieców, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, Armatura do dystrybucji wody służąca 
do ogrzewania, Sanitarna armatura spustowa do rurociągów 
ściekowych, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatu-
ra regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Ar-
matura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo-
wych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo-
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Instalacje 
łazienkowe, Grzejniki łazienkowe, Instalacje łazienkowe 
do celów sanitarnych, Wyposażenie regulacyjne do wodo-
ciągów, Wyposażenie wanien łazienkowych, Sanitarne wy-
posażenie wodociągowe, Wentylatory do systemów wenty-
lacji, Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, 
Grzejniki wentylatorowe, Wyciągi wentylacyjne dymu, Wen-
tylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Instalacje wenty-
lacyjne do kuchni, Wentylatory do urządzeń wyciągowych 
dymów, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), Rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, Filtry 
do użycia z urządzeniami do wentylacji, Urządzenia destyla-
cyjne, Aparatura destylacyjna, Urządzenia do destylacji 
wody, Natryski, prysznice, Wanny prysznicowe, Kabiny prysz-
nicowe, Drzwi prysznicowe, Instalacje prysznicowe, Baterie 
prysznicowe, Zawory prysznicowe, Zestawy prysznicowe, 
Urządzenia prysznicowe, Ścianki prysznicowe, Prysznice gór-
ne [deszczownice], Głowice do pryszniców, Urządzenia 
do pryszniców, Metalowe korki do pryszniców, Podgrzewa-
cze wody do pryszniców, Ścianki do kabin prysznicowych, 
Instalacje do wanien z prysznicem, Osprzęt do natrysków 
[części instalacji prysznicowych], Sitka do użytku w brodzi-
kach prysznicowych, Głowice prysznicowe będące częścia-
mi instalacji zasilających w wodę, Elastyczne rury wchodzące 
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysz-
nicowych, Urządzenia oświetleniowe LED, Panele [płyty] 
oświetleniowe, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ze-
wnętrzne, Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Rury oświetleniowe, 
Urządzenia oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, Oprawy 
oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, Elementy 
oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Wyposażenie oświe-
tleniowe zewnętrzne, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
Urządzenia grzewcze, Instalacje grzewcze, Kotły grzewcze, 
Bojlery grzewcze, Elementy grzewcze, Wkłady grzewcze, 
Pierścienie grzewcze, Piece grzewcze, Kable grzewcze, Elek-
tryczne instalacje grzewcze, Rurowe elementy grzewcze, 
Domowe płyty grzewcze, Urządzenia grzewcze podłogowe, 
Palniki grzewcze nieprzenośne, Aparatura grzewcza do pie-
ców, Instalacje grzewcze do cieczy, Urządzenia grzewcze 
na gaz, Urządzenia grzewcze na olej, Instalacje grzewcze 
na gaz, Instalacje grzewcze do powietrza, Panele grzewcze 
na podczerwień, Instalacje grzewcze pod dywanami, Urzą-
dzenia grzewcze do pomieszczeń, Elektryczne promienniko-
we urządzenia grzewcze, Bojlery do instalacji grzewczych, 
Kotły do instalacji grzewczych, Urządzenia grzewcze zasilane 
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energią słoneczną, Instalacje grzewcze zasilane energią sło-
neczną, Aparatura grzewcza na energię słoneczną, Instalacje 
grzewcze na energię słoneczną, Urządzenia grzewcze na pa-
liwa stałe, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkal-
nych, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kanały dy-
mowe do kotłów grzewczych, Wężownice będące częściami 
instalacji grzewczych, Instalacje grzewcze zawarte w ele-
mentach szklanych, Urządzenia sterownicze [zawory termo-
statyczne] do instalacji grzewczych, Urządzenia sterujące 
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Termicz-
nie stabilizowane rury polipropylenowe do instalacji grzew-
czych, Instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami gazo-
wymi, Reagujące na zmiany temperatury sterowniki do auto-
matycznych zaworów [części instalacji grzewczych], Rekupe-
ratory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania 
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących ga-
zów spalinowych, Agregaty klimatyzacyjne, Instalacje klima-
tyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do klima-
tyzacji, Filtry do klimatyzacji, Centralne urządzenia klimatyza-
cyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Domowe insta-
lacje klimatyzacyjne, Okienne urządzenia do klimatyzacji, 
Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Okapy do urządzeń 
klimatyzacyjnych, Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Instalacje do gotowania, Urządzenia do gotowania, Elek-
tryczne urządzenia do gotowania, Kuchenki [urządzenia 
do gotowania], Urządzenia do gotowania żywności, Gazowe 
urządzenia do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Wie-
lofunkcyjne urządzenia do gotowania, Instalacje do gotowa-
nia przemysłowego, Urządzenia zasilane gazem do gotowa-
nia, Urządzenia i instalacje do gotowania, Gazowe urządze-
nia do gotowania wyposażone w ruszt, Urządzenia wytwa-
rzające ciepło, Piece [urządzenia grzewcze], Urządzenia cen-
tralnego ogrzewania, Urządzenia wytwarzające parę, Urzą-
dzenia do zamrażania, Instalacje do zamrażania, Urządzenia 
do odparowywania, Urządzenia oczyszczające powietrze, 
Urządzenia do kąpieli, Urządzenia do celów sanitarnych, 
Urządzenia do podgrzewania żywności, Urządzenia do od-
świeżania powietrza, Przenośne urządzenia do wentylacji, 
Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia do kon-
troli zaopatrzenia w wodę, Instalacje do celów sanitarnych, 
Osprzęt do celów sanitarnych, Rury wodociągowe do insta-
lacji sanitarnych, Rury ściekowe do instalacji sanitarnych, 
Urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, 
Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwo-
wania, do żywności i napojów, Urządzenia do gotowania 
na parze, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, Osprzęt do oświetlenia, Instalacje centralnego 
ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, Insta-
lacje do wytwarzania pary, Urządzenia do wytwarzania pary, 
Grzejniki [kaloryfery], Grzejniki gazowe, Grzejniki elektryczne, 
Grzejniki konwekcyjne, Elementy grzejne, 19 Asfalt, smoła 
i bitumy, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Budynki przenośne nieme-
talowe, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Budynki nie-
metalowe w postaci kabin, Niemetalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Niemetalowe bloki konstrukcyjne, Elemen-
ty konstrukcyjne z drewna, Elementy konstrukcyjne z two-
rzyw sztucznych, Niemetalowe szkielety konstrukcyjne 
do budynków, Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Rozbudowane 
elementy konstrukcyjne o strukturze plastra miodu niemeta-
lowe, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 
Elementy wykończeniowe niemetalowe do zabezpieczania 
budynków przed wodą, Instalacje odwadniające niemetalo-

we, Instalacje przewodowe [nieelektryczne, niemetalowe], 
Instalacje przewodów z materiałów niemetalowych nieelek-
tryczne, Kanały odwadniające niemetalowe, Kanały ściekowe 
niemetalowe, Kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje 
betonowe], Kanały ściekowe, nie z metalu, Kanały przelewo-
we z materiałów niemetalowych, Niemetalowe kanały po-
wietrzne do budynków, Podłogowe kanały odpływowe wy-
konane z materiałów niemetalowych, Kanały z materiałów 
niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, Ka-
nały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur 
gazowych, Kominy niemetalowe, Przenośne konstrukcje 
drewniane, Konstrukcje przenośne niemetalowe, Konstruk-
cje samonośne niemetalowe, Konstrukcje wykonane z mate-
riałów niemetalowych, Przegrody działowe [konstrukcje], 
nie z metalu, Kratki burzowe [drenażowe konstrukcje beto-
nowe], Niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, Ma-
teriały budowlane niemetalowe, Ramy budowlane niemeta-
lowe, Części budowlane niemetalowe, Niemetalowe modu-
łowe elementy budowlane, Materiały budowlane z włókien 
mineralnych, Płyty budowlane z tworzyw sztucznych, Blocz-
ki budowlane zawierające materiały izolacyjne, Osłony otwo-
rów wentylacyjnych, niemetalowe, Niemetalowe osłony 
okienne, Osłony kanałów z materiałów niemetalowych, Osło-
ny otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów 
HVAC, Pomniki niemetalowe, Przewody odpowietrzające 
niemetalowe, Przewody grzewcze, niemetalowe, Przewo-
dy do klimatyzacji, niemetalowe, Rury z gliny i przewody, 
Przewody niemetalowe do wypływu wody, Niemetalowe 
przewody do dystrybucji wody, Przewody z tworzyw 
sztucznych do odwadniania, Przewody nie z metalu, 
nie do obwodów elektrycznych, Przewody powietrzne 
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, 
Przewody z tworzyw sztucznych do nawadniania, Prze-
wody kominowe niemetalowe do zastosowania w bu-
downictwie, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Niemeta-
lowe rurociągi wodne [inne niż części instalacji sanitar-
nych], Rury odpływowe, Rury ceramiczne, Ceramiczne 
rury drenażowe, Rury drenażowe niemetalowe, Rury wo-
dociągowe niemetalowe, Rury ściekowe (niemetalowe), 
Rury odwadniające niemetalowe, Rury spustowe niemeta-
lowe, Niemetalowe rury spustowe, Rury sztywne, niemeta-
lowe, Rury sztywne, niemetalowe [budownictwo], Rury opa-
dowe z materiałów niemetalowych, Rury wodociągowe 
(nie z metalu), Niemetalowe rury wentylacyjne do budyn-
ków, Kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe, Rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Rury 
sztywne i zawory do nich, niemetalowe, Rury niemetalo-
we do dachowych instalacji odwadniających, Rury wylo-
towe niemetalowe do instalacji budynków, Rury wodocią-
gowe z tworzyw sztucznych [sztywne], Sztywne rury 
do drenażu podziemnego, nie z metalu, Rury z tworzyw 
sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyj-
nych, Sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż części 
instalacji sanitarnych], Niemetalowe zbiorniki [konstruk-
cje], Zbiorniki murowane do przechowywania, Niemetalo-
we zbiorniki stojące, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe 
[konstrukcje], Zbiorniki ściekowe niemetalowe [konstruk-
cje], Zbiorniki osadnikowe, nie z metalu, Zbiorniki na wodę 
niemetalowe [konstrukcje], Zawory wodociągowe nieme-
talowe i nie z tworzyw sztucznych, Zawory przewodów 
drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych.
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(531) 26.02.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Podkładki metalowe, Krążki metalowe, Uszczel-
ki metalowe, Rury metalowe, Zbiorniki metalowe, Zaciski 
metalowe, Metalowe pierścienie gwintowane, Metalowe 
rury łukowe, Przewody wodociągowe, metalowe, Złączki rur 
metalowe, Metalowe rury spustowe, Drobne wyroby meta-
lowe, Metalowe materiały budowlane, Ręczne zawory meta-
lowe, Metalowe syfony kanalizacyjne, Metalowe nakrętki 
gwintowane, Metalowe korki spustowe, Rury kołnierzowe 
metalowe, Metalowe przewody i rury, Metalowe łączniki 
do rur, Metalowe złączki do rur, Metalowe zaciski do rur, 
Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Metalowe po-
krywy na odpowietrzniki, Zatyczki metalowe do zbiorników, 
Metalowe złącza kielichowe obrotowe, Metalowe nakrętki 
do rur, Metalowe wsporniki na rury, Metalowe rury do prze-
syłu wody, Metalowe złącza obrotowe do rur, Zawory meta-
lowe, nie będące częściami maszyn, Metalowe zawory 
do grzejników [inne niż termostatyczne], Rury, rurki i przewo-
dy giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, 
Drobnica metalowa do budynków, Giętkie rurki metalowe, 
Gwoździe, Haki metalowe, Instalacje przewodowe z metalu 
(nieelektryczne), Kable metalowe nieelektryczne, Kable, dru-
ty i łańcuchy, z metalu, Kanały metalowe, Metalowe kanały 
wentylacyjne, Metalowe kanały odpływowe, Metalowe ka-
nały odprowadzające, Metalowe kanały przelewowe, Kanały 
metalowe na rury wentylacyjne, Kanały wykonane z metalu 
do prowadzenia cieczy, Kanały metalowe do ukrywania rur 
wodociągowych, Kątowniki metalowe, Kątowniki stalowe, 
Kominy metalowe, Kominy stalowe, Konstrukcje stalowe, 
Konstrukcje metalowe, Metalowe kratki odpływowe, Kratki 
wentylacyjne z metalu, Metalowe kratki ściekowe podłogo-
we, Materiały budowlane (metalowe), Stalowe materiały bu-
dowlane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Goto-
we elementy budowlane [metalowe], Metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Węże metalowe 
do instalacji wodno-kanalizacyjnych, Metalowe rury kanali-
zacyjne, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Profile alu-
miniowe, Profile metalowe, Przewody wentylacyjne z meta-
lu, Metalowe przewody grzewcze, Przewody odpowietrzają-
ce z metalu, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyj-
nych, Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, 
Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyza-
cyjnej, Złącza kablowe z metalu [nieelektryczne], Osłony tu-
lejowe na połączenia kablowe, nieelektryczne, Osprzęt 
do rur [złączki] metalowy, 9 Instalacje elektryczne, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Moduły fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Falowniki 
fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumu-
latory energii fotowoltaicznej, 11 Akcesoria łazienkowe, Akce-
soria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Zawory [akce-
soria hydrauliczne], Akcesoria rozpylające [części instalacji 
sanitarnych], Kurki [akcesoria hydrauliczne], Spusty [akcesoria 
hydrauliczne], Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrau-

liczne], Aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], Filtry 
do kranów [akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do pryszni-
ców [akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące akcesoriami 
do pryszniców, Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria 
hydrauliczne], Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hy-
drauliczne], Aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hy-
drauliczne], Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regula-
cyjne], Zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeń-
stwa], Akcesoria końcowe do zasilania w wodę, Urządzenia 
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urządzenia 
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], Akce-
soria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, Akcesoria 
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, Armatury łazienkowe, Armatury grzewcze, Armatura 
do pieców, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, Armatura do dystrybucji wody służąca 
do ogrzewania, Sanitarna armatura spustowa do rurociągów 
ściekowych, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatu-
ra regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Ar-
matura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo-
wych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo-
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Instalacje 
łazienkowe, Grzejniki łazienkowe, Instalacje łazienkowe 
do celów sanitarnych, Wyposażenie regulacyjne do wodo-
ciągów, Wanny łazienkowe (wyposażenie -), Sanitarne wypo-
sażenie wodociągowe, Wentylatory do systemów wentylacji, 
Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Grzejniki 
wentylatorowe, Wyciągi wentylacyjne dymu, Wentylatory 
[części instalacji klimatyzacyjnych], Instalacje wentylacyjne 
do kuchni, Wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, 
Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Roz-
praszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, Filtry do użycia 
z urządzeniami do wentylacji, Urządzenia destylacyjne, Apa-
ratura destylacyjna, Urządzenia do destylacji wody, Natryski, 
prysznice, Wanny prysznicowe, Kabiny prysznicowe, Drzwi 
prysznicowe, Instalacje prysznicowe, Baterie prysznicowe, 
Zawory prysznicowe, Zestawy prysznicowe, Urządzenia 
prysznicowe, Ścianki prysznicowe, Prysznice górne [desz-
czownice], Głowice do pryszniców, Urządzenia do pryszni-
ców, Metalowe korki do pryszniców, Podgrzewacze wody 
do pryszniców, Ścianki do kabin prysznicowych, Instalacje 
do wanien z prysznicem, Osprzęt do natrysków [części insta-
lacji prysznicowych], Sitka do użytku w brodzikach pryszni-
cowych, Głowice prysznicowe będące częściami instalacji 
zasilających w wodę, Elastyczne rury wchodzące w skład in-
stalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, 
Urządzenia oświetleniowe LED, Panele [płyty] oświetlenio-
we, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie zewnętrzne, 
Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, Lampy oświetleniowe, Rury oświetleniowe, Urządzenia 
oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, Oprawy oświetle-
niowe, Wyposażenie oświetleniowe, Elementy oświetlenio-
we, Osprzęt oświetleniowy, Wyposażenie oświetleniowe ze-
wnętrzne, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
grzewcze, Instalacje grzewcze, Kotły grzewcze, Bojlery 
grzewcze, Elementy grzewcze, Wkłady grzewcze, Pierścienie 
grzewcze, Piece grzewcze, Kable grzewcze, Elektryczne in-
stalacje grzewcze, Rurowe elementy grzewcze, Domowe 
płyty grzewcze, Urządzenia grzewcze podłogowe, Palniki 
grzewcze nieprzenośne, Aparatura grzewcza do pieców, In-
stalacje grzewcze do cieczy, Urządzenia grzewcze na gaz, 
Urządzenia grzewcze na olej, Instalacje grzewcze na gaz, In-
stalacje grzewcze do powietrza, Panele grzewcze na pod-
czerwień, Instalacje grzewcze pod dywanami, Urządzenia 
grzewcze do pomieszczeń, Elektryczne promiennikowe 
urządzenia grzewcze, Bojlery do instalacji grzewczych, Kotły 
do instalacji grzewczych, Urządzenia grzewcze zasilane ener-
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gią słoneczną, Instalacje grzewcze zasilane energią słonecz-
ną, Aparatura grzewcza na energię słoneczną, Instalacje 
grzewcze na energię słoneczną, Urządzenia grzewcze na pa-
liwa stałe, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkal-
nych, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kanały dy-
mowe do kotłów grzewczych, Wężownice będące częściami 
instalacji grzewczych, Instalacje grzewcze zawarte w ele-
mentach szklanych, Urządzenia sterownicze [zawory termo-
statyczne] do instalacji grzewczych, Urządzenia sterujące 
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Termicz-
nie stabilizowane rury polipropylenowe do instalacji grzew-
czych, Instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami gazo-
wymi, Reagujące na zmiany temperatury sterowniki do auto-
matycznych zaworów [części instalacji grzewczych], Rekupe-
ratory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania 
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących ga-
zów spalinowych, Agregaty klimatyzacyjne, Instalacje klima-
tyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do klima-
tyzacji, Filtry do klimatyzacji, Centralne urządzenia klimatyza-
cyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Domowe insta-
lacje klimatyzacyjne, Okienne urządzenia do klimatyzacji, 
Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Okapy do urządzeń 
klimatyzacyjnych, Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Instalacje do gotowania, Urządzenia do gotowania, Elek-
tryczne urządzenia do gotowania, Kuchenki [urządzenia 
do gotowania], Urządzenia do gotowania żywności, Gazowe 
urządzenia do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Wie-
lofunkcyjne urządzenia do gotowania, Instalacje do gotowa-
nia przemysłowego, Urządzenia zasilane gazem do gotowa-
nia, Gotowanie (urządzenia i instalacje do -), Gazowe urzą-
dzenia do gotowania wyposażone w ruszt, Urządzenia wy-
twarzające ciepło, Piece [urządzenia grzewcze], Urządzenia 
centralnego ogrzewania, Urządzenia wytwarzające parę, 
Urządzenia do zamrażania, Instalacje do zamrażania, Urzą-
dzenia do odparowywania, Urządzenia oczyszczające po-
wietrze, Urządzenia do kąpieli, Urządzenia do celów sanitar-
nych, Urządzenia do podgrzewania żywności, Urządzenia 
do odświeżania powietrza, Przenośne urządzenia do wenty-
lacji, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia 
do kontroli zaopatrzenia w wodę, Instalacje do celów sanitar-
nych, Osprzęt do celów sanitarnych, Rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, Rury ściekowe do instalacji sanitar-
nych, Urządzenia do dostarczania wody do celów sanitar-
nych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i kon-
serwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do gotowa-
nia na parze, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, Osprzęt do oświetlenia, Instalacje centralnego 
ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, Insta-
lacje do wytwarzania pary, Urządzenia do wytwarzania pary, 
Grzejniki [kaloryfery], Grzejniki gazowe, Grzejniki elektryczne, 
Grzejniki konwekcyjne, Elementy grzejne, 19 Asfalt, smoła 
i bitumy, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Budynki przenośne nieme-
talowe, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Budynki nie-
metalowe w postaci kabin, Niemetalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Niemetalowe bloki konstrukcyjne, Elemen-
ty konstrukcyjne z drewna, Elementy konstrukcyjne z two-
rzyw sztucznych, Niemetalowe szkielety konstrukcyjne 
do budynków, Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Rozbudowane 
elementy konstrukcyjne o strukturze plastra miodu (Nieme-
talowe -), Elementy wykończeniowe budowlane niemetalo-
we, Elementy wykończeniowe (Niemetalowe -) do zabezpie-
czania budynków przed wodą, Instalacje odwadniające nie-

metalowe, Instalacje przewodowe [nieelektryczne, niemeta-
lowe], Instalacje przewodów z materiałów niemetalowych 
(Nieelektryczne -), Kanały odwadniające (Niemetalowe -), 
Kanały ściekowe (Niemetalowe -), Kanały odwadniające [dre-
nażowe konstrukcje betonowe], Kanały ściekowe, nie z me-
talu, Kanały przelewowe z materiałów niemetalowych, Nie-
metalowe kanały powietrzne do budynków, Podłogowe ka-
nały odpływowe wykonane z materiałów niemetalowych, 
Kanały z materiałów niemetalowych do przesyłania powie-
trza do wentylacji, Kanały wykonane z tworzyw sztucznych 
do prowadzenia rur gazowych, Kominy niemetalowe, Prze-
nośne konstrukcje drewniane, Konstrukcje przenośne nie-
metalowe, Konstrukcje samonośne (Niemetalowe -), Kon-
strukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Przegrody 
działowe [konstrukcje], nie z metalu, Kratki burzowe [drena-
żowe konstrukcje betonowe], Niemetalowe kratki wentyla-
cyjne do budynków, Materiały budowlane niemetalowe, 
Ramy budowlane niemetalowe, Części budowlane (Nieme-
talowe -), Niemetalowe modułowe elementy budowlane, 
Materiały budowlane z włókien mineralnych, Płyty budowla-
ne z tworzyw sztucznych, Bloczki budowlane zawierające 
materiały izolacyjne, Osłony otworów wentylacyjnych, nie-
metalowe, Niemetalowe osłony okienne, Osłony kanałów 
z materiałów niemetalowych, Osłony otworów wentylacyj-
nych, niemetalowe, do przewodów HVAC, Pomniki niemeta-
lowe, Przewody odpowietrzające (niemetalowe), Przewody 
grzewcze, niemetalowe, Przewody do klimatyzacji, niemeta-
lowe, Rury z gliny i przewody, Przewody niemetalowe do wy-
pływu wody, Niemetalowe przewody do dystrybucji wody, 
Przewody z tworzyw sztucznych do odwadniania, Przewody 
nie z metalu, nie do obwodów elektrycznych, Przewody po-
wietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budow-
nictwie, Przewody z tworzyw sztucznych do nawadniania, 
Przewody kominowe (Niemetalowe -) do zastosowania 
w budownictwie, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Nieme-
talowe rurociągi wodne [inne niż części instalacji sanitar-
nych], Rury odpływowe, Rury ceramiczne, Ceramiczne rury 
drenażowe, Rury drenażowe niemetalowe, Rury wodociągo-
we niemetalowe, Rury ściekowe (niemetalowe), Rury odwad-
niające (Niemetalowe -), Rury (Spustowe -) niemetalowe, Nie-
metalowe rury spustowe, Rury sztywne, niemetalowe, Rury 
(sztywne -), niemetalowe [budownictwo], Rury opadowe 
z materiałów niemetalowych, Rury wodociągowe (nie z me-
talu), Niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, Koł-
nierze ognioodporne na rury (Niemetalowe -), Rury sztyw-
ne niemetalowe stosowane w budownictwie, Rury sztyw-
ne i zawory do nich, niemetalowe, Rury niemetalowe do da-
chowych instalacji odwadniających, Rury wylotowe (Nie-
metalowe -) do instalacji budynków, Rury wodociągowe 
z tworzyw sztucznych [sztywne], Sztywne rury do drena-
żu podziemnego, nie z metalu, Rury z tworzyw sztucz-
nych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż części insta-
lacji sanitarnych], Niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], 
Zbiorniki murowane do przechowywania, Niemetalowe 
zbiorniki stojące, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe 
[konstrukcje], Zbiorniki ściekowe (niemetalowe -) [kon-
strukcje], Zbiorniki osadnikowe, nie z metalu, Zbiorniki 
na wodę (niemetalowe -) [konstrukcje], Zawory wodocią-
gowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Zawory 
przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw 
sztucznych.

(210) 546749 (220) 2022 08 31
(731) POLAK KACPER SPORTS & ENTERTAINMENT, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) M MANGO Music Club & Restaurant

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nocne kluby, Usługi klubów nocnych [roz-
rywka], Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne, 
Dyskoteki, Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi rozryw-
kowe, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe 
świadczone w klubach nocnych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Imprezy taneczne, Usługi klubowe [rozryw-
ka], Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie 
imprez muzycznych, Usługi klubowe [rozrywka], Prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe świad-
czone w dyskotekach, Prowadzenie dyskotek, Organizo-
wanie koncertów, Prezentacja koncertów, Rozrywka w po-
staci koncertów, Rozrywka z udziałem muzyki, Zapewnia-
nie muzyki na żywo, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Usługi klubów [dyskotek], Występy muzyczne na żywo, 
Widowiska muzyczne na żywo, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, 43 Bary, Snack-bary, Bary 
przekąskowe, Usługi barowe, Usługi barów piwnych, Usłu-
gi w zakresie pubów, Puby, Serwowanie napojów alkoho-
lowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach.

(210) 546751 (220) 2022 08 31
(731) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowny)
(540) FUNNY FINGER
(510), (511) 30 Lody, Sorbety, Wyroby cukiernicze mrożone.

(210) 546753 (220) 2022 09 01
(731) STOWARZYSZENIE KANCELARIA REKORDÓW 

I CERTYFIKACJI, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSTRAKLASA WYDAJNOŚCI EKSPERCI PRODUKCJI 

MLEKA

(531) 03.04.02, 01.01.01, 05.07.02, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Napoje na bazie 
nabiału zawierające owies, Mleko, Mleko krowie, Mleko orga-
niczne, Mięso i wędliny, Sery, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z produktami mlecznymi, Kampanie re-
klamowe i marketingowe, Dostarczanie informacji marketin-
gowych, Dystrybucja i produkcja materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Analizy rynku 
dotyczące branży mleczarskiej, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych dotyczące branży mleczar-
skiej, Organizowanie targów i wystaw, 41 Szkolenie w zakre-
sie żywienia [nie medyczne], Wystawy zwierząt, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, 
kongresów, warsztatów, szkoleń, Kursy szkoleniowe dotyczą-
ce branży mleczarskiej, Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych dotyczące branży mleczarskiej, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów i książek, innych niż teksty reklamowe.

(210) 546766 (220) 2022 09 01
(731) NEW YORK PIZZA DEPARTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +48 BURGER

(531) 02.05.17, 02.05.23, 16.01.11, 16.01.04, 27.07.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 39 Usługi w zakresie dostarczania żywności, 
43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 546770 (220) 2022 09 01
(731) SZAŁECKI ŁUKASZ SZALKI CORPORATION, 

Świebodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  PPTV POLISH PARANORMAL tv

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane.

(210) 546778 (220) 2022 09 02
(731) UP INVESTMENTS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie 
technologii komunikacyjnej, Doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Usługi w zakresie 
hostingu stron internetowych, Tworzenie, utrzymywanie 
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Hosting 
stron komputerowych, internetowych na rzecz osób trze-
cich, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach 
komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting 
spersonalizowanych stron internetowych, Hosting przestrze-
ni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting 
mobilnych stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, Opracowywanie platform 
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, Usługi graficzne, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Chmura obliczeniowa, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, Konwersja programów kompute-
rowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring sys-
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS], Programowanie komputerów, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Pisanie 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Projektowanie i rozwój opro-
gramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, Wynajmowanie serwerów 
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 546786 (220) 2022 09 02
(731) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMIDÉCOR

(531) 24.17.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do kawy, Lampki elek-
tryczne na choinki, Lampiony elektryczne, Palniki do lamp, La-
tarki, Świecące numery na domy, Lampy olejowe, Lumine-
scencyjne (Lampy -) oświetleniowe, Filtry do kawy elektrycz-

ne, Urządzenia do palenia kawy, Lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, Lampy ultrafioletowe, nie do ce-
lów medycznych, Żarówki oświetleniowe, Abażury, Abażury 
do lamp, Klosze do lamp [kominki], Latarki kieszonkowe, Lam-
py gazowe, Pochodnie, Talerze (Podgrzewacze -), Szkła 
do lamp, Lampy oświetleniowe, Lampy fluorescencyjne ruro-
we do oświetlania, Żyrandole, Lampy łukowe, Lampy rurowe 
wyładowcze (elektryczne) do oświetlenia, Stelaże do abażu-
rów, Lampy (Klosze kuliste do -), Oprawki do lamp, Oprawki 
do lamp elektrycznych, Lampy wyładowcze, Oświetleniowe 
lampy wyładowcze, Lampy łukowe [wyposażenie oświetle-
niowe], Rury oświetleniowe, Przeciwoślepieniowe urządzenia 
do samochodów [osprzęt do lamp], Szklane osłony na lampy, 
Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Reflektory, Reflek-
tory oświetleniowe, Reflektory do lamp, Lampy elektryczne, 
Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, Lampy elektryczne 
do oświetlenia zewnętrznego, Palniki żarowe, Latarnie, Latar-
nie oświetleniowe, Żarniki do lamp elektrycznych, Kawa (Elek-
tryczne filtry do -), Instalacje do oświetlania choinek, Lampy UV 
nie do celów medycznych, Oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, Abażury do lamp stołowych, Abażury do źródeł świa-
tła, Elektryczne lampy wyładowcze, Elektryczne lampy żarowe, 
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Elektryczne 
urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Elektryczne światełka 
okolicznościowe, Elementy elektrycznej instalacji oświetlenio-
wej, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, Halogenowe 
oprawy oświetleniowe, Kandelabry elektryczne, Kinkiety 
[osprzęt oświetlenia elektrycznego], Klosze do lamp [kominki] 
wykonane ze szkła, Kolorowe światełka do dekoracji świątecz-
nych, Kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, 
Kuliste klosze do lamp, Lampki biurkowe, Lampki do czytania, 
Lampki nocne, Lampy fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy ha-
logenowe, Lampy stojące, Lampy stołowe, Oprawy oświetle-
niowe, Osprzęt oświetleniowy, Oświetlenie dekoracyjne, 
Oświetlenie nastrojowe, Sznury lampek, Wyposażenie oświe-
tleniowe, Węgiel do lamp łukowych, Zwieńczenia lamp,  
20 Zasłony dekoracyjne z koralików, Wózki meblowe, Podnóż-
ki [taborety], Skrzynie [meble], Skrzynie [paki] niemetalowe, 
Obrazy (Ramy do -), Siedzenia [meble], Stoliki pod maszyny 
do pisania, Modele [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Zwierzęta wypchane [inne niż zabawki], Stojaki 
do wystawiania gazet, Jelenie (Poroża -), Postumenty pod do-
niczki na kwiaty, Meblowe (Półki -), Korki, Ptaki wypchane, Szyl-
dy z drewna lub tworzyw sztucznych, Kosze z pokrywką, Ko-
sze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Wykończeniowe ele-
menty z tworzyw sztucznych do mebli, Stojaki na broń, Drabi-
ny z drewna lub tworzyw sztucznych, Opakowania drewniane 
do butelek, Poduszki nadmuchiwane, Sploty słomiane, Sło-
miane (sploty [warkocze] -), Skrzynie niemetalowe, Macica per-
łowa, Surowa macica perłowa, Macica perłowa, nieobrobiona 
lub półobrobiona, Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Ule, Sto-
ły metalowe, Kółka samonastawne, nie z metalu, Kanapy, Szaf-
ki, Lustra [meble], Ozdobne lustra, Kołki niemetalowe, Pokrow-
ce na odzież [magazynowanie], Ramki do haftowania, Podusz-
ki, Drzwi do mebli, Kółka samonastawne, Niemetalowe haczy-
ki na ręczniki, Kraty kominkowe domowe, Fotele, Meble biuro-
we, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Corozo [biały twardy 
materiał podobny do kości słoniowej], Wyroby stolarskie, Ob-
razy [Listwy na ramy do -], Kadzie drewniane do zlewania wina, 
Numery domów nieświecące, niemetalowe, Figurki z drewna, 
Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, Siedzenia metalowe, 
Rotang [trzcinopalma, ratan], Dekoracje wiszące [ozdoby], 
Wózki barowe ruchome do podawania herbaty, Pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Gabloty [meble], Mate-
race nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, Pojem-
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niki niemetalowe [składowanie, transport], Ławy [meble], Ple-
cionki ze słomy z wyjątkiem mat, Popiersia z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzyw sztucznych, Zasłony bambusowe, Klepka 
bednarska, Szkło srebrzone [lustra], Zasuwki drzwiowe nieme-
talowe, Szafki niemetalowe do przechowywania żywności, 
Butelki (Zamknięcia do -) niemetalowe, Skrzynki na listy, nie-
metalowe i niemurowane, Parawany [meble], Nakrętki nieme-
talowe, Kredensy [meble], Kość słoniowa, nieobrobiona lub 
półobrobiona, Sztuczne rogi, Rogi zwierzęce, Sienniki, Łóżka, 
Osprzęt niemetalowy do łóżek, Poduszki dla zwierząt domo-
wych, Haczyki na ubrania, Haczyki na ubrania, niemetalowe, 
Wieszaki i haczyki na ubrania, Osprzęt niemetalowy do okien, 
Stoiska wystawowe, Kartoteki [meble], Regały [meble], Osprzęt 
niemetalowy do mebli, Fiszbin, surowiec lub półprodukt, Za-
główki [meble], Wieszaki stojące do ubrań, Karty-klucze z two-
rzyw sztucznych, niekodowane, Niemetalowe wieszaki 
do odzieży, Rolki do zasłon, Meble metalowe, Koral, Pręty 
do mocowania chodników na schodach, Pulpity [meble], Ta-
śmy korkowe, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], 
Haki do zasłon, Kółka do zasłon, Pudełka drewniane lub z two-
rzyw sztucznych, Tablice do zawieszania kluczy, Bursztyn, Sto-
jaki na kapelusze, Kastry niemetalowe do mieszania zaprawy 
murarskiej, Posłania dla zwierząt, Toaletki [meble], Manekiny, 
manekiny krawieckie, Przegrody drewniane do mebli, Ser-
wantki, Kołyski bujane, Przenośne kołyski, Barki ruchome [me-
ble], Szuflady, Szyny do zasłon, Obręcze do beczek niemetalo-
we, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Krzesła, 
Muszle[materiał przetworzony lub częściowo przetworzony], 
Ubrania (Wieszaki na -), Meble szkolne, Sofy, Kuranty wiatrowe 
[dekoracja], Kosze niemetalowe, Karnisze, Biurka, Kwietniki 
[meble], Posągi z drewna, Ozdoby [posągi] zrobione z wosku, 
Posągi z tworzyw sztucznych, Figury z wosku, Leżaki, Wachla-
rze, Stojaki na czasopisma, Bufety ruchome [meble], Skrzynie 
kratowe [opakowania], Koszyki wiklinowe, Koszyki piknikowe 
[nie wyposażone], Przenośne łóżeczka koszyki dla noworod-
ków, Podpórki do roślin lub drzew, Otomany, Kredensy, Komo-
dy, Materace sprężynowe do łóżek, Materace, Oprawy 
do szczotek, Gałki porcelanowe, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Fi-
gurki z wosku, 21 Świeczniki, Stojaki na butelki, Misy na dekora-
cje kwiatowe, Słomki do picia, Rozpylacze do perfum, Rozpyla-
cze do perfum [puste], Rozpylacze do perfum sprzedawane 
bez zawartości, Garnki, Figurki z porcelany, Figurki z porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Prawidła do butów [napina-
cze], Szczotki, Szkło emaliowane, Doniczki do kwiatów, Szkło 
opalowe, Formy i foremki [przybory kuchenne], Łopatki [sprzęt 
kuchenny], Spodki z metali szlachetnych, Spodki nie z metali 
szlachetnych, Uchwyty na gąbki, Maselniczki, Odkurzacze nie-
elektryczne, Formy do ciast, Menażki, Klosze do przykrywania 
masła, Porcelana, Porcelana ozdobna, Statuetki, figurki, tablicz-
ki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Miski ze szkła, Kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ręczne młynki do kawy, 
Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do soli, Metalowe naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, Szczotki 
do butów, Rękawice ogrodnicze, Dziobki do nalewania 
do użytku kuchennego, Podstawki pod żelazka do prasowa-
nia, Lejki, Szczotki do mycia, Kosze na śmieci, Pucharki na owo-
ce, Uchwyty na pędzle do golenia, Pędzle do golenia, Degu-
statory do wina [pipety], Podpórki pod sztućce, Termosy, Fo-
remki do lodu, Pojemniki-tacki do zamrażania kostek lodu, 
Zestawy pojemniczków na przyprawy, Gąbki kuchenne, 
Szczotki do czyszczenia obuwia, Zwierzęta (pojemniki [kuwe-
ty] na nieczystości dla -), Szklane naczynia do picia, Szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Szyldy z porcela-
ny lub ze szkła, Pokrywki do garnków, Stojaki na pokrywki 

do garnków, Gąsiory szklane, Słoje (Szklane -) [gąsiory], Korko-
ciągi, Dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Manierki, Łyżki 
do butów, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Osłony 
na doniczki nie z papieru, Kubły, Łopatki [sztućce], Wazony, 
Szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, Szczotki 
do szklanych kloszy do lamp, Miednice [naczynia], Miotły, Wy-
roby szklane malowane, Miski na kwiaty, Miski do mieszania, 
Trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, Kosze na od-
padki z gospodarstw domowych, Patelnie, Talerze, Zastawa 
stołowa, Pudełka śniadaniowe, Pudełka obiadowe, Kieliszki, 
Szkło sproszkowane do dekoracji, Komplety do likierów, Mo-
zaiki ze szkła nie do celów budowlanych, Butelki na napoje dla 
podróżnych, Wiaderka do kostek lodu, Klosze do przykrywa-
nia sera, Łapki na insekty, Płytki zapobiegające kipieniu mleka, 
Suszarki do bielizny, Ciasta (Łopatki do nakładania -), Ściereczki 
do wycierania kurzu, Ściereczki do polerowania, Ściereczki 
do czyszczenia, Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Wyro-
by ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Tabliczki z fa-
jansu, Łyżki wazowe, Nieelektryczne froterki do podłogi, Kufle 
do piwa, Półmiski [tace], Półmiski do jarzyn, Papier toaletowy 
(Dozowniki -), Deski do krojenia, Dzbanki nieelektryczne 
do parzenia kawy, Młynki do użytku domowego, ręczne, Ko-
szyki piknikowe z naczyniami, Durszlaki [przybory gospodar-
stwa domowego], Lodówki przenośne nieelektryczne, Szkło 
płaskie wygładzane, Klatki dla zwierząt domowych, Otwiera-
cze do butelek, Sitka do konewek, Podstawki stołowe pod na-
czynia, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Podstawki 
pod garnki, Podstawki pod świeczki, Podstawki pod butelki 
[stojaki], Podstawki do doniczek, Podstawki na świeczki, Etui 
na grzebienie, Pudełka szklane, Ozdobne pudełka szklane, 
Czajniki do herbaty [nieelektryczne], Czajniki nieelektryczne, 
Frytkownice nieelektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Pa-
łeczki do koktajli, Majolika, Przybory kuchenne nieelektryczne, 
Wałki do ciasta domowe, Koziołki pod noże na stół, Kryształ 
[wyroby szklane], Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Kosze 
na chleb do użytku domowego, Naczynia do mieszania kok-
tajli [shakery], Mydelniczki, Deski do prasowania, Pokrowce 
na deski do prasowania, Szkło [naczynia], Klamerki do wiesza-
nia ubrań na sznurze, Napinacze do koszul, Wyciskacze 
do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 35 Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, Reklamy online, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek], Uaktualnianie materiałów reklamowych, Or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Informacja o działalności go-
spodarczej, Usługi doradztwa związane z administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie hotelami, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Agencje rekla-
mowe, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Promocja sprzedaży, Wypożyczanie mate-
riałów reklamowych, Organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie administracyjne hotela-
mi, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Udostęp-
nianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicz-
nych, Organizowanie targów i wystaw, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Promocja to-
warów i usług poprzez sponsorowanie, Organizowanie i pro-
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wadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Organizacja 
i prowadzenie prezentacji produktów, Pokazy towarów, Poka-
zy towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów dla ce-
lów reklamowych, Przygotowywanie wystaw w celach han-
dlowych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
mebli, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami 
i szklankami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświe-
tleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 
Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Organizowanie i prze-
prowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Usługi au-
kcyjne online, 42 Wzornictwo przemysłowe, Stylizacja [wzor-
nictwo przemysłowe], Projektowanie dekoracji wnętrz, Projek-
towanie mody, Artyści graficy (Usługi -), Projektowanie budyn-
ków, Projektowanie wnętrz budynków, Architektura, Wzornic-
two przemysłowe i projektowanie graficzne, Wzornictwo 
i opracowywanie produktów, Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru zasłon 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem tka-
nin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Projektowanie ak-
cesoriów mody, Profesjonalne doradztwo dotyczące projekto-
wania wnętrz, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projekto-
wanie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie produktu [wzor-
nictwo], Projektowanie szkła i produktów szklanych, Projekto-
wanie systemów oświetleniowych, Projektowanie wizualne, 
Projektowanie wzorów, Projektowanie zasłon, Usługi artystów 
grafików, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi 
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze 
w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi projekto-
we w zakresie tkanin dekoracyjnych, Usługi w zakresie projek-
towania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym 
zakresie, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz do-
mowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
biurowych, Usługi w zakresie architektury i projektowania 
wnętrz.

(210) 546793 (220) 2022 09 01
(731) JIEMING CHEN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) SOFTSAIL
(510), (511) 25 Odzież, bielizna, skarpetki.

(210) 546804 (220) 2022 09 02
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) CALCIFOS
(510), (511) 5 Cukierki wzbogacone w wapń, Preparaty 
na bazie wapnia do celów farmaceutycznych, Suplementy 
diety składające się głównie z wapnia, Tabletki zawierające 
wapń jako suplementy diety, Związki soli wapnia do użytku 
farmaceutycznego, Suplementy z wapniem, Produkty far-
maceutyczne do leczenia chorób kości, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia złamań kości, Lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, Materiał do naprawiania zębów, Środki farma-
ceutyczne działające na metabolizm, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, Środki 
ułatwiające trawienie, Leki dla ludzi.

(210) 546815 (220) 2022 09 03
(731) SNM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eModne

(531) 03.07.15, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone również online, następujących towarów: odzież 
męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekre-
acyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spa-
nia, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, bezrękawniki, bie-
lizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, 
bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, 
bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, 
golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy 
z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polaro-
we, kurtki, płaszcze, chusty [odzież], szale, rękawiczki, bluzki, 
T-shirty z krótkim rękawem, body [odzież], kamizelki, kom-
binezony, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, piżamy, 
szlafroki, legginsy, spodnie, skarpetki, sukienki damskie, obu-
wie, nakrycia głowy.

(210) 546844 (220) 2022 09 05
(731) GSQ BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  GOD SAVE QUEENS

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Zegarki,  
18 Aktówki, Etui na karty - portfele, Etui na karty kredytowe - 
portfele, Etui na klucze, Kosmetyczki, Kufry bagażowe, Orga-
nizery podróżne przystosowane do bagażu, Parasole, Paski 
skórzane inne niż odzież, Plecaki, Podróżne torby na ubra-
nie, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce na parasole, Pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła skórzane na kapelusze, 
Sakwy, Teczki konferencyjne, Torby, Torebki, Zestawy po-
dróżne jako wyroby skórzane, Walizki, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy.

(210) 546847 (220) 2022 09 05
(731) KWIATECKI MARCIN ALPHA MEDIA, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a alphamedia

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, Insta-
lacja sieci komputerowych, Montaż kamer bezpieczeństwa, 
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Montaż kamer wideo, Instalacja alarmów, Naprawa alarmów, 
Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Usługi elektryków, Instalacja urządzeń elek-
trycznych, Serwisowanie sieci elektrycznych, Usługi układa-
nia przewodów elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycz-
nych i generatorów prądu, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do komunikacji w szczególności domofonów i wi-
deodomofonów, Instalacja, konserwacja i naprawa mecha-
nizmów kontroli dostępu, Instalowanie systemów kontroli 
dostępu, Instalacja sprzętu do kontroli dostępu jako usługi 
[ACaaS], Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, In-
stalacja oprogramowania do kontroli systemów środowisko-
wych, zabezpieczających i dostępu do budynków, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradztwa informatycznego.

(210) 546861 (220) 2022 09 05
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nam! naszemiasto

(531) 24.17.04, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, Papier, Tektura, Broszury, Druki, 
Afisze, plakaty, Plakaty z papieru, Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Fotografie, Książki, Katalogi, Publikacje druko-
wane, Gazety, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały 
drukowane, Periodyki drukowane, Publikacje periodyczne 
drukowane, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Reklama, Reklama 
i marketing, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych - ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi ogłosze-
niowe do celów reklamowych, Badania opinii publicznej, Ba-
dania rynku i badania marketingowe, Badania rynku do ce-
lów reklamowych, Badanie rynku, Przygotowywanie reklam, 
Publikacja reklam, 38 Przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, Przesyłanie danych za pośrednic-
twem środków elektronicznych, Transmisja danych, Usługi 
agencji prasowych, Mobilne usługi medialne w postaci elek-
tronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, 40 Drukowanie, 41 Usługi 
wydawnicze, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania 
czasopism, Multimedialne wydania gazet, Programowanie 
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Publi-

kacja gazet elektronicznych online, Publikacja recenzji online 
w dziedzinie rozrywki, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie, Sprawozdania wiadomości, Tworzenie, opra-
cowywanie podcastów, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pisanie i publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro-
szur, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych - nie do pobrania.

(210) 546867 (220) 2022 09 05
(731) FUNDACJA RATUJ ADOPTUJ POMAGAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAP FUNDACJA RATUJ ADOPTUJ POMAGAJ

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finanso-
we, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, Usługi zbierania funduszy 
na cele dobroczynne, Organizacja zbiórek charytatywnych 
na rzecz ochrony zwierząt, Udostępnianie informacji w za-
kresie zbiórki funduszy, 41 Edukacja, Nauczanie, Informacja 
o edukacji i rozrywce, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Informacja i edukacja, w tym konferencje i szkolenia w zakre-
sie ochrony zwierząt, adopcji zwierząt oraz poprawy dobro-
stanu zwierząt, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, w tym 
seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie kon-
certów, Organizowanie i prowadzenie konkursów w zakresie 
edukacji lub rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizacja webinariów, Roz-
rywka, Organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych 
związanych z działalnością dobroczynną i zbiórką funduszy 
na cele dobroczynne, Publikowanie, Publikacje związane 
z działalnością dobroczynną, Publikowanie i redagowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, 45 Usługi w zakresie 
adopcji zwierząt, Pośredniczenie w adopcji, Usługi ochrony 
zwierząt, Działalność w zakresie ochrony zwierząt w tym po-
moc i pośrednictwo w adopcji i organizacja tymczasowego 
zakwaterowania dla zwierząt na czas organizacji adopcji, 
Udostępnianie informacji w zakresie ochrony zwierząt, Udo-
stępnianie informacji w zakresie adopcji zwierząt.

(210) 546873 (220) 2022 09 05
(731) FORMAŃSKA-ŚWIERCZEK WIESŁAWA ASEKO 

UBEZPIECZENIA, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aseko ubezpieczenia
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(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Agencje ubezpie-
czeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Do-
radztwo ubezpieczeniowe.

(210) 546891 (220) 2022 09 05
(731) PŁOCHA JÓZEF GRUZ-POL USŁUGI TRANSPORTOWE, 

Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUZ-POL

(531) 24.15.02, 24.15.15, 26.04.03, 26.03.01, 26.03.05, 24.17.03, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 37 Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Wywóz 
odpadów [czyszczenie], Odblokowywanie pojemników 
do wywozu odpadów, Usuwanie gruzu z budynków [usługi 
budowlane], Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Usłu-
gi usuwania odpadów niebezpiecznych, Naprawa młynków 
do odpadków, Naprawa maszyn do przetwarzania odpa-
dów organicznych, Naprawa maszyn do obróbki odpadów 
przemysłowych, Naprawa systemów do przerobu odpadów 
zwierzęcych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do kruszenia 
odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do prasowania odpadów, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do zagęsz-
czania odpadów, 39 Zbieranie śmieci, Wywóz śmieci [je-
dynie zabieranie śmieci], Zbieranie odpadów i śmieci prze-
mysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, 
Wywóz odpadów [transport], Usługi wywozu odpadów, 
Usługi wynajmu kontenerów na gruz, Składowanie odpa-
dów, Zbiór odpadów, Zbieranie odpadów komercyjnych, 
Gromadzenie odpadów, Usuwanie odpadów, Transport od-
padów, Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie odpadów 
domowych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Transport 
odpadów medycznych i odpadów specjalnych, Usuwanie 
odpadów [transport], Składowanie odpadów radioaktyw-
nych, Transport odpadów skażonych, Składowanie odpa-
dów skażonych, Składowanie oleju odpadowego, Zbieranie 
kontenerów na odpady, Transport odpadów na wysypiska, 
Pozbywanie się [transport] odpadów, Transport i przecho-
wywanie odpadów, Usługi transportu niebezpiecznych od-
padów, Zaopatrywanie w ciepło odpadowe, Wynajmowanie 
pojemników do transportu odpadów, Wynajem pojemni-
ków do przechowywania odpadów, Zbieranie pojemników 
na materiały odpadowe, Oczyszczanie [usuwanie i transport] 
z odpadów, Obsługa w zakresie gospodarowania [transport] 
odpadkami, Wynajem kontenerów, Wynajem przenośnych 
kontenerów magazynowych, Wynajem kontenerów do ma-
gazynowania i składowania, 40 Niszczenie śmieci, Spalanie 
śmieci i odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Recykling 
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z recyklingiem od-
padów i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpa-
dów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów 
i śmieci, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne zwią-
zane z recyklingiem odpadów i śmieci, Odpadki i odpady 
(Recykling -), Przetwarzanie odpadów, Obróbka [przetwarza-
nie] odpadów, Obróbka odpadów chemicznych, Obróbka 
odpadów toksycznych, Odkażanie odpadów nuklearnych, 
Spalanie odpadów, Recykling odpadów, Usuwanie odpa-
dów [obróbka odpadów], Obróbka odpadów, Niszczenie 
odpadów, Recykling odpadków i odpadów, Obróbka [re-

cykling] odpadów, Przetwórstwo odpadów nuklearnych, 
Obróbka niebezpiecznych odpadów, Obróbka odpadów 
przemysłowych, Unieszkodliwianie odpadów [przetwarza-
nie], Spalanie odpadów medycznych, Rafinacja odpadków 
dentystycznych, Przetwarzanie oleju odpadowego, Obróbka 
materiałów odpadowych, Usuwanie przemysłowych odpa-
dów toksycznych, Obróbka odpadów poprzez elektrolizę, 
Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Obróbka [recykling] 
odpadów radioaktywnych, Recykling i uzdatnianie odpa-
dów, Spalanie i niszczenie odpadów, Chemiczny recykling 
produktów odpadowych, Obróbka chemiczna produktów 
odpadowych, Obróbka odpadów niebezpiecznych poprzez 
hermetyzację, Wynajem urządzeń do zagęszczania odpa-
dów, Wynajem urządzeń do kruszenia odpadów, Pozyskiwa-
nie składników z pozostałości odpadów, Pozyskiwanie mine-
rałów zawartych w pozostałościach odpadów, Obróbka [od-
zyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, 
Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, 
Obróbka odpadów przemysłowych w celu sekwestracji 
dwutlenku węgla, Obróbka materiałów uzyskanych z odpa-
dów [odzyskiwanie surowców wtórnych], Sortowanie odpa-
dów i materiałów nadających się do recyklingu, Wynajem 
maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Wynajem maszyn 
i urządzeń do zagęszczania odpadów, Usługi z zakresu zarzą-
dzania odpadami [recykling], Sortowanie odpadów i mate-
riałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Usługi 
uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usługi remediacji 
środowiska], Obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie 
kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Udziela-
nie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń 
do zagęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych 
z wynajmem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów.

(210) 546895 (220) 2022 09 06
(731) BLAST GENETICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLAST GENETICS POLAND

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Fiolki do celów laboratoryjnych, Fiolki do celów 
naukowych, Filtry laboratoryjne, Filtry do krwi i składników krwi 
do doświadczeń laboratoryjnych, Inkubatory do użytku labora-
toryjnego, Izolowane butelki, kolby do celów laboratoryjnych, 
Izolowane naczynia do celów laboratoryjnych, Jednorazowe 
rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, Jednorazowe 
rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, 
Jednorazowe strzykawki dozujące do użytku laboratoryjnego, 
Kolumny destylacyjne do użytku laboratoryjnego, Kolumny 
chromatograficzne do celów laboratoryjnych, Komory laminar-
ne do użytku laboratoryjnego, Końcówki pipet do użytku labo-
ratoryjnego, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, 
testowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, Labora-
toryjne reaktory fotochemiczne, Laboratoryjne urządzenia 
optyczne, Lejki szklane z długą szyjką do użytku laboratoryjne-
go, Mieszadła magnetyczne do użytku laboratoryjnego, Próbki 
naukowe do celów laboratoryjnych, Probówki, Przyrządy labo-
ratoryjne, inne niż do użytku medycznego, Próbówki do prze-
chowywania laboratoryjnego, Rurki kapilarne do użytku labora-
toryjnego, Rurki szklane suszące do użytku laboratoryjnego, 
Separatory wirówkowe do użytku laboratoryjnego, Stojaki 
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na pipety do użytku laboratoryjnego, Strzykawki dozujące wie-
lokrotnego użytku do użytku laboratoryjnego, Szklane pipety 
do odmierzania do użytku laboratoryjnego, Szklane pojemniki 
głębokie do użytku laboratoryjnego, Tace laboratoryjne, 
Uchwyty do probówek, Urządzenia i przyrządy badawcze, 
Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia próżniowe 
do użytku laboratoryjnego, Zlewki laboratoryjne - wyroby szkla-
ne, Zlewki laboratoryjne, Wyroby szklane do użytku w laborato-
rium, Wyroby szklane do doświadczeń naukowych w laborato-
riach, Wyroby szklane głębokie do użytku laboratoryjnego, Po-
jemniki do celów laboratoryjnych, Plastikowe naczynia do ce-
lów laboratoryjnych, Plastikowe naczynia reakcyjne do celów 
laboratoryjnych, Plastikowe naczynia reakcyjne do technik bio-
logii molekularnej, Materiały zużywalne do technik biologii mo-
lekularnej, Plastikowe naczynia do przechowywania izolatów 
kwasów nukleinowych, Plastikowe naczynia reakcyjne do ce-
lów diagnostyki in vitro, Plastikowe akcesoria laboratoryjne 
do celów diagnostyki in vitro, Plastikowe akcesoria laboratoryjne 
do prac badawczo-rozwojowych, Plastikowe akcesoria labora-
toryjne do celów naukowych, Materiały zużywalne do celów 
diagnostyki in vitro, Materiały zużywalne do prac badawczo-
-rozwojowych, Końcówki z filtrem do pipet automatycznych, 
Płytki, stripy, pojemniki, akcesoria, naczynia reakcyjne, końcówki 
do pipet automatycznych, wszystkie do diagnostyki in vitro, 
Płytki, stripy, pojemniki, akcesoria, naczynia reakcyjne, końcówki 
do pipet automatycznych, wszystkie do prac badawczo-rozwo-
jowych, Przyrząd laboratoryjny do wykrywania patogenów 
i toksyn w próbce biologicznej, stosowany w badaniach nauko-
wych, Przyrządy do diagnozy do celów naukowych, Przyrządy 
do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] do celów 
naukowych, Przyrządy do reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] 
w czasie rzeczywistym do celów naukowych, Przyrządy do mi-
kromiareczkowania inne niż do celów medycznych, Urządzenia 
separacyjne do użytku laboratoryjnego, Urządzenia do analizo-
wania informacji genomowej, Przyrządy do reakcji sekwencjo-
nowania następnej generacji [NGS] do celów naukowych, 
10 Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia i instrumen-
ty medyczne do diagnostyki in vitro, Urządzenia i instrumenty 
medyczne do prac badawczo-rozwojowych, Urządzenia i in-
strumenty laboratoryjne do diagnostyki in vitro, Urządzenia i in-
strumenty laboratoryjne do prac badawczo-rozwojowych, 
Urządzenia i instrumenty laboratoryjne do celów naukowych, 
35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem medycznym, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa fio-
lek do celów laboratoryjnych, fiolek do celów naukowych, fil-
trów laboratoryjne, filtrów do krwi i składników krwi do do-
świadczeń laboratoryjnych, inkubatorów do użytku laboratoryj-
nego, izolowanych butelek, kolb do celów laboratoryjnych, izo-
lowanych naczyń do celów laboratoryjnych, jednorazowych 
rękawiczek lateksowych do użytku laboratoryjnego, jednorazo-
wych rękawiczek z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryj-
nego, jednorazowych strzykawek dozujących do użytku labora-
toryjnego, kolumn destylacyjnych do użytku laboratoryjnego, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa kolumn chromatograficznych 
do celów laboratoryjnych, komór laminarnych do użytku labo-
ratoryjnego, końcówek pipet do użytku laboratoryjnego, labo-
ratoryjnych analizatorów badawczych do pomiaru, testowania 
i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, laboratoryjnych re-
aktorów fotochemicznych, laboratoryjnych urządzeń optycz-
nych, lejków szklanych z długą szyjką do użytku laboratoryjne-
go, mieszadeł magnetycznych do użytku laboratoryjnego, pró-
bek naukowych do celów laboratoryjnych, probówek, przyrzą-

dów laboratoryjnych, innych niż do użytku medycznego, Sprze-
daż detaliczna lub hurtowa próbówek do przechowywania la-
boratoryjnego, rurek kapilarnych do użytku laboratoryjnego, 
rurek szklanych suszących do użytku laboratoryjnego, separato-
rów wirówkowych do użytku laboratoryjnego, stojaków na pi-
pety do użytku laboratoryjnego, strzykawek dozujących wielo-
krotnego użytku do użytku laboratoryjnego, szklanych pipet 
do odmierzania do użytku laboratoryjnego, szklanych pojemni-
ków głębokich do użytku laboratoryjnego, tac laboratoryjnych, 
uchwytów do probówek, urządzeń i przyrządów badawczych, 
urządzeń i przyrządów laboratoryjnych, urządzeń próżniowych 
do użytku laboratoryjnego, zlewek laboratoryjnych - wyrobów 
szklanych, zlewek laboratoryjnych, wyrobów szklanych do użyt-
ku w laboratorium, wyrobów szklanych do doświadczeń nauko-
wych w laboratoriach, wyrobów szklanych głębokich do użytku 
laboratoryjnego, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa urządzeń 
i instrumentów medycznych, wyrobów farmaceutycznych 
i medycznych, pojemników do celów laboratoryjnych, plastiko-
wych naczyń do celów laboratoryjnych, plastikowych naczyń 
reakcyjnych do celów laboratoryjnych, plastikowych naczyń re-
akcyjnych do technik biologii molekularnej, materiałów zuży-
walnych do technik biologii molekularnej, plastikowych naczyń 
do przechowywania izolatów kwasów nukleinowych, plastiko-
wych naczyń reakcyjnych do celów diagnostyki in vitro, plasti-
kowych akcesoriów laboratoryjnych do celów diagnostyki in vi-
tro, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa plastikowych akcesoriów 
laboratoryjnych do prac badawczo-rozwojowych, materiałów 
zużywalnych do celów diagnostyki in vitro, materiałów zuży-
walnych do prac badawczo-rozwojowych, końcówek z filtrem 
do pipet automatycznych, płytek, stripów, pojemników, akceso-
riów, naczyń reakcyjnych, końcówek do pipet automatycznych, 
wszystkich do diagnostyki in vitro, płytek, stripów, pojemników, 
akcesoriów, naczyń reakcyjnych, końcówek do pipet automa-
tycznych, wszystkich do prac badawczo-rozwojowych, przyrzą-
dów laboratoryjnych do wykrywania patogenów i toksyn 
w próbce biologicznej, stosowanych w badaniach naukowych, 
przyrządów do diagnozy do celów naukowych, przyrządów 
do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] do celów 
naukowych, przyrządów do reakcji łańcuchowej polimerazy 
[PCR] w czasie rzeczywistym do celów naukowych, przyrządów 
do mikromiareczkowania innych niż do celów medycznych, 
urządzeń separacyjnych do użytku laboratoryjnego, urządzeń 
do analizowania informacji genomowej, przyrządów do reakcji 
sekwencjonowania następnej generacji [NGS] do celów nauko-
wych, 42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakolo-
gii, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Badania dotyczące 
biotechnologii, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów dia-
gnostycznych, Doradztwo w zakresie biotechnologii, Informa-
cje związane z badaniami naukowymi z dziedziny biochemii 
i biotechnologii, Laboratoryjne testowanie materiałów, Prowa-
dzenie badań naukowych, Przeprowadzanie testów biotechno-
logicznych, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farma-
ceutycznej i biotechnologicznej, Przygotowywanie próbek 
biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, Przygo-
towywanie próbek biologicznych do celów badawczych, Przy-
gotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w labo-
ratoriach badawczych, Sporządzanie raportów z dziedziny bio-
technologii, Badania kliniczne, Badania naukowe i prace rozwo-
jowe w dziedzinie nauk medycznych, Badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, Badania naukowe 
i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicz-
nych, Prowadzenie eksperymentów medycznych.

(210) 546912 (220) 2022 09 06
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LODOHERBATA BUBBLE TEA BAR

(531) 24.17.25, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie do-
starczania napojów, Bary szybkiej obsługi - snack-bary, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie 
jedzenia na wynos.

(210) 546913 (220) 2022 09 06
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUNGA BUNGA

(531) 27.05.01, 25.07.06, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Bary szybkiej obsługi - snack-bary, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 546914 (220) 2022 09 06
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapiecek Podlaskie Jadło

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi gastronomiczne, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 546919 (220) 2022 09 06
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISTILLED GIN DISTILLED LUBUSKI GIN SWEET 

GRAPEFRUIT SELECTED INGREDIENTS Original 
distilled gin with bitter-sweet grapefruit taste. 
PRODUCT OF POLAND LUBUSKI SINCE 1987

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.15, 25.01.17, 19.07.01, 
05.03.13, 05.03.22, 05.07.11, 05.07.22, 05.07.23

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Gin.

(210) 546923 (220) 2022 09 06
(731) APPLINEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.13.99, 25.05.02
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplika-
cje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smart-
fony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania 
informacjami, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające poszu-
kiwania nowych kontaktów, Platformy oprogramowania kom-
puterowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie 
społecznościowe, Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe 
i do sieci społecznościowych, Komputerowe oprogramowa-
nie do chatbotów do symulowania rozmów, Oprogramowa-
nie typu sztuczna inteligencja, 38 Usługi pokojów rozmów 
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie 
pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społeczno-
ściowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów 
rozmów [chatroomów], Komunikacja elektroniczna za pośred-
nictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych 
i forów internetowych, Elektroniczna wymiana wiadomości 
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatro-
omów] oraz forów internetowych, Dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Udostępnianie 
usług czatu głosowego, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla 
serwisów społecznościowych, Wirtualne pokoje rozmów 
[chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości teksto-
wych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elek-
tronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie forów 
internetowych do komunikacji na tematy ogólne, Udostępnianie 
forów internetowych do komunikacji na tematy ogólne, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, 42 Programowanie sprzętu multime-
dialnego, Programowanie oprogramowania telekomunikacyj-
nego, Programowanie stron internetowych, Programowanie 
aplikacji multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Opracowy-
wanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Usługi pomocy 
technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym 
i aplikacjami, Programowanie oprogramowania do portali in-
ternetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, 
Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platfor-
my oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizual-
nych, treści wideo i wiadomości.
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(210) 546935 (220) 2022 09 06
(731) ROBANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Józefów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R+ ROBANO EXPRESS THERMO LOGISTICS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.05, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 39 Transport, Logistyka transportu, Magazyno-
wanie.

(210) 546940 (220) 2022 09 07
(731) PREMIUM TASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAZA PREMIUM COCKTAIL MIX

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.17.02
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, Syropy i melasa, Polewa 
w postaci syropu, Syrop czekoladowy, Syrop fruktozowy 
do wykorzystania w produkcji żywności, Syrop klonowy, Sy-
rop kukurydziany, Syrop smakowy, Syrop spożywczy, Syrop 
stołowy, Syropy smakowe, Syropy glukozowe spożywcze, Sy-
ropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie 
czekolady, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholo-
wych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
Lemoniady (Syropy do -), Mieszanki do sporządzana napo-
jów sorbetowych, Napój z soku cytrynowego z cukrem, Na-
poje (Syropy do -), Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, Sok z cytryny do sporządzania napojów, 
Sok z limonki do sporządzania napojów, Syrop do lemoniady, 
Syrop z czarnej porzeczki, Syropy do napojów, Syropy do na-
pojów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemoniady, 
Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy 
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, 
Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Napoje orzeźwia-
jące, Napoje bezalkoholowe, Bazy do koktajli bez alkoholu, 
Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Napo-
je bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Na-
poje na bazie owoców lub warzyw, 33 Koktajle.

(210) 546942 (220) 2022 09 07
(731) SOBIK LESZEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

SOBIK, Bielsko-Biała
(554) (znak przestrzenny)

(540) Globus since 1921 Alu Steel Cu Ms Zn Ni

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.15.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 
26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 27.07.01, 01.05.01, 01.05.02, 
26.04.02

(510), (511) 7 Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
Piły jako części maszyn, Piły jako maszyny, Piły ręczne, elek-
tryczne, Piły otwornice [maszyny], Piły taśmowe, Piły z na-
pędem mechanicznym, Narzędzia do obróbki skrawaniem, 
Brzeszczoty pił jako części maszyn, Brzeszczoty do pił tarczo-
wych, Brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, Brzeszczoty 
pił segmentowych do maszyn, Brzeszczoty pił do użytku 
z elektronarzędziami, Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, 
Brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn, 
Brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], Brzeszczo-
ty do elektronarzędzi, Frezy do frezarek, Frezy jako części ma-
szyn, Głowice tnące jako części maszyn, Wiertła do maszyn, 
Narzędzia ścierne będące częściami maszyn, Dyski z mate-
riału ściernego jako części do maszyn, Tarcze szlifierskie jako 
części maszyn, Tarcze ścierne [obrabiarki], Tarcze polerskie 
[części do maszyn], Noże elektryczne, Noże jako części ma-
szyn, 8 Narzędzia do obróbki metali i drewna, Frezy jako na-
rzędzia, Gwintownice i gwintowniki jako narzędzia, Piły jako 
narzędzia, Wiertła jako narzędzia, Wiertła do narzędzi ręcz-
nych, Wycinaki jako narzędzia, Przyrządy do obróbki skrawa-
niem, Przyrządy do wykrawania, odcinania, wycinania, dziur-
kowania i cięcia, Przyrządy do obróbki plastycznej na zimno 
i gorąco, Wykrojniki, Oprawki wiertarskie jako narzędzia, 
Brzeszczoty do pił ręcznych, Tarcze ścierne do użytku z na-
rzędziami ręcznymi, Narzędzia ścierne jako narzędzia ręczne, 
Tarcze szlifierskie ręczne, wszystkie wyżej wymienione towa-
ry obsługiwane ręcznie, 16 Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Czasopisma (periodyki), Kalendarze, Katalogi, Ulotki 
reklamowe, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowa-
nia kartonowe, Materiały piśmienne, Karty upominkowe,  
Papierowe karty lojalnościowe.

(210) 546946 (220) 2022 09 07
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) IRC
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych], Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, 
Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], Na-
turalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnic-
twie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami 
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do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki 
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, 
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, Produkty chemiczne do hamo-
wania rozwoju chwastów, Środki chemiczne do stosowa-
nia w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, 
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, 
środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki oddzia-
łujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik 
pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalcza-
nia szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku 
w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie.

(210) 546948 (220) 2022 09 07
(731) MŁOT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.23, 05.07.02, 16.03.13, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe.

(210) 546949 (220) 2022 09 07
(731) VISIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Franka café . bistro . bar

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej i internetowej następujących towarów: wino, wino 
musujące, alkohole wysokoprocentowe, piwo, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Re-
stauracje dla turystów, Restauracje z grillem, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
barowe, Bary, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi 
w zakresie pubów, Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Usługi kateringowe, Organizacja przyjęć [żywność 
i napoje], Organizowanie bankietów, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], Imprezy [zapewnianie jedzenia 
i napojów].

(210) 546951 (220) 2022 09 07
(731) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20, 05.05.21, 25.03.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe.

(210) 546952 (220) 2022 09 07
(731) SHOPSKA KHRYSTYNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRONG BUD GROUP CONTRUCTION COMPANY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.14, 02.01.08
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
nego, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa 
zakładów przemysłowych, Budowanie konstrukcji żelbeto-
wych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wzno-
szących.

(210) 546960 (220) 2022 09 07
(731) NOFSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.05, 18.05.10
(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 programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Admini-
strowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkur-
sami w celach reklamowych, Administrowanie programami 
motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, Agencje reklamowe, Aktualizowa-
nie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza od-
bioru reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie 
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reklamy, Kampanie marketingowe, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Kompilacja, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, Marketing cyfrowy, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing dotyczący 
promocji, Marketing internetowy, Marketing towarów i usług 
na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, Opracowywanie strate-
gii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marke-
tingowych na rzecz innych, Opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, Optymalizacja 
stron internetowych, Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń marketingowych, Organizacja konkursów w celach re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizo-
wanie losowania nagród w celach reklamowych, Pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, Planowanie 
strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja 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 trzecich 
w Internecie, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Re-
klama, 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.

(210) 546966 (220) 2022 09 07
(731) ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) super moya

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 04.05.03
(510), (511) 35 Usługi importowe i eksportowe, Usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagra-
nicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach, stacjach paliw, poprzez agentów oraz za pośred-
nictwem strony internetowej następujących towarów: ropa 
naftowa, palia stałe, ciekłe, gazowe oraz produkty pochod-
ne, oleje, płyny hamulcowe i hydrauliczne, płyny do chłod-
nic samochodowych, środki konserwujące, antykorozyjne 
i preparaty pielęgnacyjne do pojazdów, części i akcesoria 
samochodowe, Usługi działalności handlowej na terenie 
stacji paliwowych: artykułami spożywczymi, napojami al-
koholowymi, bezalkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, 
papierniczymi, przemysłowymi i kosmetykami, Usługi kon-
sultingowe w zakresie obrotu ropą naftową i paliwami ro-
popochodnymi, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, 

Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie organizacji 
pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promo-
cyjnych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi badania 
rynku, 37 Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw: tan-
kowanie i obsługa, Usługi motoryzacyjne prowadzone 
na stacjach paliw: kompleksowa obsługa samochodów 
i motocykli, naprawa, konserwacja, czyszczenie, smarowa-
nie i polerowanie pojazdów, wymiana olejów, Naprawy ta-
picerskie, usługi warsztatowe i lakiernicze, Serwis ogumie-
nia, wymiana, naprawa i wulkanizacja opon, wyważanie kół 
samochodowych, Usługi myjni samochodowych, 39 Usługi 
transportowe i spedycyjne, Towarowy transport drogowy, 
kolejowy, rzeczny i morski pojazdami specjalistycznymi 
i uniwersalnymi, Transport poprzez rurociągi, Składowanie, 
magazynowanie, przechowywanie ropy naftowej, paliw 
płynnych i gazowych, Usługi w zakresie przeładunku, pako-
wania, konfekcjonowania, dystrybucji i dostarczania paliw, 
Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania obowiązko-
wych zapasów paliw w sytuacjach zagrożenia bezpieczeń-
stwa paliwowego, Usługi informacyjne i pośrednictwo 
w zakresie transportu i spedycji, Usługi w zakresie odbioru, 
gromadzenia, transportu i składowania odpadów przemy-
słowych i złomu, odprowadzanie ścieków, Wypożyczanie 
pojazdów.

(210) 546967 (220) 2022 09 08
(731) HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-energia

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.03, 26.02.01, 26.02.13, 24.17.01, 
24.17.05

(510), (511) 1 Nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, 
Wodór (H), 4 Energia elektryczna, 6 Panele konstrukcyjne me-
talowe, 7 Membrany do pomp, Pompy do instalacji grzew-
czych, Pompy [maszyny], Wymienniki ciepła [części maszyn], 
Dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, 9 Komórki 
fotowoltaiczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Instalacje elektryczne, Baterie słoneczne, Urzą-
dzenia do kontroli i regulacji ciepła, 11 Pompy ciepła, Rege-
neratory ciepła, Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, 
Zasobniki ciepła, 17 Materiały nieprzewodzące do zatrzy-
mywania ciepła, Materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, 
37 Naprawa pomp, Budownictwo, Montaż i naprawa instala-
cji grzewczych, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii, 40 Wytwarzanie energii, 42 Doradztwo w zakresie 
oszczędności energii.

(210) 546968 (220) 2022 09 08
(731) FORMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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



Nr  ZT42/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.02
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Sprzęt kom-
puterowy, 42 Aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputero-
wego, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awa-
rii, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Opracowywanie platform komputero-
wych, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Pisanie kodu komputerowego, 
Pisanie techniczne, Platforma jako usługa [PaaS], Programo-
wanie komputerowe do przetwarzania danych, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
sztucznej inteligencji.

(210) 546970 (220) 2022 09 07
(731) SZAŁĘGA PATRYK, Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO.PROBLEM

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 
24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 16 Naklejki, 25 Odzież.

(210) 546975 (220) 2022 09 08
(731) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 11 Urządzenia i instalacje do wentylacji, systemy 
wentylacyjne i systemy odzyskiwania ciepła z powietrza, re-
kuperatory.

(210) 546984 (220) 2022 09 08
(731) KLUB JEŹDZIECKI CHROBRY SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.17, 
26.01.18

(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Kultura 
fizyczna, usługi w zakresie klubu jeździeckiego, organizacja 
zawodów sportowych.

(210) 546993 (220) 2022 09 08
(731) ZJAWIONA-ŁAWNICZAK EDYTA, ŁAWNICZAK 

MARIUSZ ILPANA SPÓŁKA CYWILNA, 
Dobrogoszczyce

(540) (znak słowny)
(540) MORZE NAD MORZE
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Admini-
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub za-
chęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Agencje 
reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i kon-
sultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektro-
nicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie 
stron internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing inter-
netowy, Marketing referencyjny, Marketing towarów i usług 
na rzecz innych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem Internetu, Organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, 
Reklama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji handlo-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informa-
cji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlowych, 
Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cy-
frowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 36 Usłu-
gi w zakresie nieruchomości, Timesharing nieruchomości,  
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu budynków, Pobieranie czynszu, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,  
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
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Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwatero-
wania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem pokoi 
jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Pielęgnacja urody, 
Salony piękności, Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, 
Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi 
łaźni, Usługi manicure i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów, 
Usługi spa, Usługi terapii mikro igłowej, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji skóry, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia cia-
ła i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,  
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 546994 (220) 2022 09 08
(731) ZJAWIONA-ŁAWNICZAK EDYTA, ŁAWNICZAK 

MARIUSZ ILPANA SPÓŁKA CYWILNA, 
Dobrogoszczyce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORZE NAD MORZE OŚRODEK NAD BAŁTYKIEM

(531) 05.01.12, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Admini-
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, 
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Agencje reklamo-
we, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo 
w zakresie public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie infor-
macji handlowych, Dostarczanie informacji i świadczenie usług 
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne przetwarzanie 
danych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do wykorzystania w formie stron internetowych, Marketing bez-
pośredni, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, Organizowanie i przepro-
wadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentacja firm 

oraz ich towarów i usług w Internecie, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towa-
rów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja mate-
riałów reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Re-
klama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni re-
klamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi public relations, 
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Time-
sharing nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Za-
rządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi agencji nie-
ruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Pobiera-
nie czynszu, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi in-
formacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tym-
czasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Wynajem pokoi jako tymcza-
sowego zakwaterowania, 44 Pielęgnacja urody, Salony piękności, 
Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Usługi doradcze do-
tyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi łaźni, Usługi manicure 
i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi spa, Usługi terapii 
mikro igłowej, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Zabiegi higie-
niczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i do-
brego samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 547019 (220) 2022 09 09
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZKŁOSIK

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 Chleb, Chleb bezglutenowy.
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(210) 547025 (220) 2022 09 09
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) wellJon
(510), (511) 11 Jonizatory do oczyszczania powietrza, Urzą-
dzenia do jonizacji powietrza, Urządzenia do oczyszczania 
powietrza.

(210) 547026 (220) 2022 09 09
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellJon

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Jonizatory do oczyszczania powietrza, Urzą-
dzenia do jonizacji powietrza, Urządzenia do oczyszczania 
powietrza.

(210) 547041 (220) 2022 09 10
(731) TUROWSKI ADAM OKNARO, Garwolewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNARO

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.99
(510), (511) 37 Budownictwo.

(210) 547047 (220) 2022 09 11
(731) GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(540) (znak słowny)
(540) PÈRFACE
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Baza podkła-
dowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], 
Eyelinery [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], 
Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżają-
ce [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki 
brązująco-opalizujące, Kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosme-
tyki do makijażu, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosme-
tyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skó-
ry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do paznokci, 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do rzęs, Kosme-
tyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Ko-
smetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące 

do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Ko-
smetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki orga-
niczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w for-
mie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, 
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w posta-
ci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, 
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała 
[kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], 
Kremy na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmety-
ki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosme-
tyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, 
Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opa-
lania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kre-
my do skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznok-
ci [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania 
[kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki 
mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Paski 
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania 
zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [ko-
smetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Pod-
kłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące promie-
niowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Pre-
paraty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produk-
ty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder w kamieniu 
do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], 
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki 
nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [ko-
smetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku 
jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż 
do celów medycznych, Szminki blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki do twarzy 
[kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru 
do puderniczek [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosme-
tyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosme-
tyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru 
do paznokci [kosmetyki].

(210) 547070 (220) 2022 09 12
(731) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 1 Węgiel granulowany, Węgiel, 4 Węgiel drzew-
ny paliwo, Paliwo, Miał węglowy, Antracyt, Brykiety węglowe, 
Brykiety materiałów palnych, Mieszaniny węgla z biokompo-
nentami i biomasą, Węgiel kamienny, 39 Konfekcjonowanie 
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towarów, Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, Dystrybucja, dostawy i magazynowanie 
węgla i produktów węglowych.

(210) 547085 (220) 2022 09 12
(731) SEKA HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SEKA HR
(510), (511) 35 Obsługa kadrowo-płacowa, Sporządzanie 
dokumentacji kadrowej, Administracja płac pracowników 
oraz osób współpracujących na podstawie innych stosun-
ków cywilnoprawnych, Przygotowywanie dokumentacji 
i rozliczeń w zakresie wynagrodzenia, zasiłków, składek i za-
liczek, Naliczanie wynagrodzeń, Administracja kadr, Admini-
stracja badań lekarskich, Audyt płac i akt osobowych, Wspar-
cie przy kontrolach, Sporządzanie PIT-4R i PIT-11, Spełnianie 
funkcji działu kadr dla osób trzecich.

(210) 547093 (220) 2022 09 12
(731) ŁUKASZEWSKI PAWEŁ GRACIO, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GRACIO MODA W TWOIM STYLU

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 18 Aktówki, Bagaż, Imitacje skóry, Kosmetycz-
ki (bez wyposażenia), Kosmetyczki bez wyposażenia, Kufry 
bagażowe, Parasole, Paski skórzane [inne niż odzież], Plecaki, 
Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Portfele, 
Portmonetki z siatki oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, 
Sakwy, Skórzane pasy na ramię, Sznurkowe siatki na zakupy, 
Teczki konferencyjne, Torby, Torby plażowe, Torby szkolne 
[z paskiem na ramię], Torby turystyczne, Torebki, Walizki, 
Walizki z kółkami, Zestawy podróżne [wyroby skórzane],  
25 Bokserki, Obuwie, Odzież, Odzież ze skóry, Paski [odzież], 
Skarpetki.

(210) 547099 (220) 2022 09 12
(731) KORCZAK ANNA NOŻYCZKI SALON FRYZJERSKI, 

Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nożyczki SALON FRYZJERSKI

(531) 27.05.01, 14.07.20
(510), (511) 44 Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo 
męskie, Fryzjerskie (Salony -), Męskie salony fryzjerskie, Usługi 
fryzjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salo-
nów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usłu-
gi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn.

(210) 547105 (220) 2022 09 12
(731) EXECUTIVE EDUCATION CENTER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Queen Hedvig Scholarship
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, nauczanie, organizacja 
szkoleń.

(210) 547134 (220) 2022 09 13
(731) DOMANUS ŁUKASZ, Bysina
(540) (znak słowny)
(540) Dwór Bysina
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 547138 (220) 2022 09 13
(731) SH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SO HARD

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Ubrania codzienne, Odzież, Odzież męska, 
damska i dziecięca, 35 Agencje modelek, Agencje reklamo-
we, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji modelek 
i modeli związane z reklamą, Usługi agencji modelek i mo-
deli do celów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli 
związane z promocją sprzedaży, Usługi agencji reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozryw-
kowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu treści multimedialnych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, 41 Planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Usługi klubów noc-
nych [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Rozrywka za pośrednictwem 
telefonu, Rozrywka z udziałem muzyki, Usługi w zakresie fir-
mowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), 
Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w ce-
lach rekreacyjnych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Usłu-
gi agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, Zamawianie artystów estradowych 
na imprezy (usługi organizatora), Zarządzanie stroną arty-
styczną występów muzycznych, 42 Projektowanie ubrań.

(210) 547157 (220) 2022 09 13
(731) WAWER SYLWESTER LUCKYAPART.PL, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Happy Apartments

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 43 Domy turystyczne, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizo-
wanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Or-
ganizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Rezerwacja pokoi, Re-
zerwacje hotelowe, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udo-
stępnianie obiektów na Imprezy i tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na posiedzenia, Usługi hosteli dla turystów, 
Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi recep-
cji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie 
kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowa-
nia [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi w zakresie 
wynajmu pokojów, Wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, 
Zajazdy dla turystów, Zakwaterowanie tymczasowe świad-
czone przez rancza dla turystów, Zakwaterowanie tymcza-
sowe w ośrodku przejściowym.

(210) 547158 (220) 2022 09 13
(731) DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szwajcaria Bałtowska

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 01.15.17, 29.01.13
(510), (511) 25 Daszki, Fartuchy, Koszulki z krótkim rękawem, 
Kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Ocieplacze, Okrycia wierzchnie, Pod-
koszulki sportowe, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), rozlepianie plakatów 
reklamowych, reklamy, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, 
uaktualnianie materiału reklamowego, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamo-
wych, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowa-
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie 
hotelami, pokazy towarów, 37 Sztuczne naśnieżanie, budowa 
pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu do oczysz-
czania dróg, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, organi-
zowanie wycieczek, usługi związane z parkowaniem samocho-
dów, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, 
transport (rezerwacja), pośrednictwo w transporcie, informacja 
o transporcie, transport pasażerski, zwiedzanie turystyczne, 
rezerwowanie miejsc na wycieczki, wypożyczanie pojazdów, 
41 Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, kultu-
ra fizyczna, nauczanie jazdy na nartach, chronometraż podczas 
imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych 
i o rekreacji, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi 
w zakresie prowadzenia klubów zdrowia i poprawiania kondy-
cji, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, zjazdów 
i kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozryw-

kowych, mikro-wydawnictwa, organizowanie obozów sporto-
wych, organizowanie rozrywki i zabawy podczas obozów wa-
kacyjnych, obsługa urządzeń sportowych (wyciągów i stoków 
narciarskich), organizowanie przyjęć (rozrywka), organizowanie 
zawodów sportowych, parki rozrywki, informacja o rozrywce 
i wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem 
pojazdów), Usługi parków rozrywki, 43 Hotele, motele i domy 
turystyczne, wynajmowanie sal na posiedzenia, rezerwacje 
kwater, hoteli i pensjonatów, rezerwowanie i wynajmowanie 
noclegów, usługi zakwaterowania w ramach obozów waka-
cyjnych, agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, 
restauracje i restauracje samoobsługowe, kafeterie i kawiarnie, 
bary szybkiej obsługi (snack-bary), stołówki, przygotowywanie 
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, eks-
ploatacja terenów kempingowych.

(210) 547162 (220) 2022 09 13
(731) KAMPOWSKA MAGDALENA TRAWIATA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWIATA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Katering obejmujący żywność i napo-
je na przyjęcia koktajlowe, Organizacja przyjęć weselnych [miej-
sca], Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczysto-
ści towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posie-
dzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wy-
darzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na po-
siedzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udo-
stępnianie sal konferencyjnych, Usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], Usługi w zakresie zapewniania obiektów 
na uroczystości, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towa-
rzyskie, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych.

(210) 547164 (220) 2022 09 13
(731) GOULD DAGMARA, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HarmOna BLIŻEJ SIEBIE
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.03.22, 02.03.23
(510), (511) 16 Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arty-
kuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, Arty-
kuły do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze do pi-
sania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Bloki do pisania 
[listowe], Długopisy kolorowe, Druki, Etykietki na prezenty, 
Fiszki, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kart-
ki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Karty czyste, Klamry 
do papieru, Kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, 
Koperty, Kredki do kolorowania, Materiały do pisania, Mate-
riały piśmienne, Naklejki, Nalepki, Notatniki [notesy], Noże 
do papieru [artykuły biurowe], Oprawione plakaty, Ozdoby 
papierowe na przyjęcia, Pamiętniki, dzienniki, Papeteria za-
pachowa, Papier do korespondencji, Pinezki, Pocztówki, 
Podkładki na biurko, Segregatory, Szkolne zeszyty, Tecz-
ki na dokumenty [artykuły biurowe], Zakładki do książek, 
Zeszyty, 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Trening rozwoju oso-
bistego, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life 
coachingu, 44 Analiza zachowania do celów medycznych, 
Badania psychologiczne, Badanie osobowości [usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego], Badanie osobowości do celów 
psychologicznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie 
ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych, Psychoterapia holistyczna, Psychoterapia 
holistyczna, Usługi psychologów, Usługi w zakresie oceny 
psychologicznej, Usługi w zakresie psychologii dla osób in-
dywidualnych i grup, Usługi w zakresie testów psychologicz-
nych, Zapewnianie leczenia psychologicznego.

(210) 547168 (220) 2022 09 14
(731) OPRZĘDEK TOMASZ FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPIAŃSKA KRÓWKA MAŚLANA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 25.01.25, 02.09.01
(510), (511) 30 Cukierki.

(210) 547184 (220) 2022 09 14
(731) ŚLIWIŃSKI ARKADY AGENCJA REKLAMOWA ARKADY, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLOROWANKO-WYCINANKA ja SAM.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 24.17.01, 
24.17.02

(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji.

(210) 547188 (220) 2022 09 15
(731) SEVEREX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Find Five
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 41 Usługi edukacyjne i roz-
rywkowe, Usługi w zakresie gier świadczone online z sieci 
komputerowej, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego.

(210) 547189 (220) 2022 09 15
(731) SEVEREX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Color Blast
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 41 Usługi edukacyjne i roz-
rywkowe, Usługi w zakresie gier świadczone online z sieci 
komputerowej, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego.

(210) 547198 (220) 2022 09 15
(731) MAKAREWICZ MARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 27.05.23
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Nakrycia głowy.

(210) 547200 (220) 2022 09 15
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) LOKOKIDDO
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.

(210) 547201 (220) 2022 09 15
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NOVACCTIV
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.
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(210) 547204 (220) 2022 09 15
(731) SHIVAGO THAI BALI SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.03, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 
26.04.12, 26.04.15

(510), (511) 3 Olejki do masażu, Woski do masażu, Nielecznicze 
preparaty do masażu, Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu 
twarzy, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, Żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Płyny do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Błoto kosmetyczne do ciała, Maseczki do skóry [kosmety-
ki], 44 Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu 
SPA, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi łaźni, Usługi w zakre-
sie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Masaże, Masaż i masaż terapeutyczny 
shiatsu, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż sportowy, Ma-
saż tajski, Masaż tkanek głębokich, Tradycyjny masaż japoński, 
Usługi masażu stóp, Informacje dotyczące masażu, Usługi kon-
sultacji związane z masażami, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi 
pielęgnacji urody, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi doradcze dotyczące pielę-
gnacji urody.

(210) 547223 (220) 2022 09 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO EKOLOGICZNE 

BIOHUMUSECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedry Małe Kolonia

(540) (znak słowny)
(540) WERMI HUMUS
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Substancje, 
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Che-
mikalia wzbogacające glebę, Nawozy do gleb, Polepszacze 
do gleby, Środki ulepszające glebę, Środki poprawiające glebę, 
Nawozy użyźniające glebę, Preparaty do odżywiania gleby, 
Środki poprawiające kondycję gleby, Preparaty do nawożenia 
gleby, Mineralne preparaty do użyźniania gleby, Regulatory 
wzrostu roślin, Odżywki dla roślin, Nawozy do roślin, Podłoża 
hodowlane dla roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, Środki 
do wspomagania wzrostu roślin, Preparaty z mikroelementów 
dla roślin, Biostymulanty będące środkami pobudzającymi 
wzrost roślin, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolnicze-
go, Nawozy dla rolnictwa z alg morskich, Zaprawy do nasion, 
Torf do uprawy nasion, Środki do ochrony nasion, Nawozy uzy-
skane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżownice.

(210) 547224 (220) 2022 09 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO EKOLOGICZNE 

BIOHUMUSECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedry Małe Kolonia

(540) (znak słowny)
(540) HUMVIT
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Chemikalia wzbogacające glebę, Nawozy do gleb, 
Polepszacze do gleby, Środki ulepszające glebę, Środki po-
prawiające glebę, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty 
do odżywiania gleby, Środki poprawiające kondycję gleby, 
Preparaty do nawożenia gleby, Mineralne preparaty do użyź-
niania gleby, Regulatory wzrostu roślin, Odżywki dla roślin, 
Nawozy do roślin, Podłoża hodowlane dla roślin, Preparaty 
do wzmacniania roślin, Środki do wspomagania wzrostu 
roślin, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Biostymulan-
ty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, Środki 
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Nawozy dla 
rolnictwa z alg morskich, Zaprawy do nasion, Torf do uprawy 
nasion, Środki do ochrony nasion, Nawozy uzyskane metodą 
przetwarzania odpadów przez dżdżownice.

(210) 547225 (220) 2022 09 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO EKOLOGICZNE 

BIOHUMUSECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedry Małe Kolonia

(540) (znak słowny)
(540) SADZVIT
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Chemikalia wzbogacające glebę, Nawozy do gleb, 
Polepszacze do gleby, Środki ulepszające glebę, Środki po-
prawiające glebę, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty 
do odżywiania gleby, Środki poprawiające kondycję gleby, 
Preparaty do nawożenia gleby, Mineralne preparaty do użyź-
niania gleby, Regulatory wzrostu roślin, Odżywki dla roślin, 
Nawozy do roślin, Podłoża hodowlane dla roślin, Preparaty 
do wzmacniania roślin, Środki do wspomagania wzrostu 
roślin, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Biostymulan-
ty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, Środki 
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Nawozy dla 
rolnictwa z alg morskich, Zaprawy do nasion, Torf do uprawy 
nasion, Środki do ochrony nasion, Nawozy uzyskane metodą 
przetwarzania odpadów przez dżdżownice.

(210) 547226 (220) 2022 09 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO EKOLOGICZNE 

BIOHUMUSECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedry Małe Kolonia

(540) (znak słowny)
(540) WSPOMAG
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Chemikalia wzbogacające glebę, Nawozy do gleb, 
Polepszacze do gleby, Środki ulepszające glebę, Środki po-
prawiające glebę, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty 
do odżywiania gleby, Środki poprawiające kondycję gleby, 
Preparaty do nawożenia gleby, Mineralne preparaty do użyź-
niania gleby, Regulatory wzrostu roślin, Odżywki dla roślin, 
Nawozy do roślin, Podłoża hodowlane dla roślin, Preparaty 
do wzmacniania roślin, Środki do wspomagania wzrostu 
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roślin, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Biostymulan-
ty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, Środki 
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Nawozy dla 
rolnictwa z alg morskich, Zaprawy do nasion, Torf do uprawy 
nasion, Środki do ochrony nasion, Nawozy uzyskane metodą 
przetwarzania odpadów przez dżdżownice.

(210) 547233 (220) 2022 09 16
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) APROPOL
(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farma-
ceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, Leki 
dla ludzi, Leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu 
arytmii, Leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu 
zastoinowej niewydolności serca (ZNS), Leki przeznaczone 
do leczenia chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-na-
czyniowych, Suplementy diety dla ludzi, Dietetyczne wyroby 
cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Kapsułki 
na lekarstwa.

(210) 547237 (220) 2022 09 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Extra Wypas

(531) 03.04.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mleko, Mleko w proszku do celów spożyw-
czych, Mleko sojowe, Zsiadłe mleko, Mleczne produkty, 
Śmietana [produkty mleczarskie], Bita śmietana, Serwatka, 
Jogurt, Napoje mleczne, Napoje zawierające bakterie kwasu 
mlekowego, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Oleje 
i tłuszcze jadalne, Masło, Masło kakaowe, Margaryna, Pasty 
do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, 
Pektyna do celów kulinarnych, Mięso i wyroby mięsne, Kieł-
basy, Wędliny, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Eks-
trakty mięsne, 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Lody w proszku, Napoje kawowe z mlekiem, Na-
poje kakaowe z mlekiem, Napoje czekoladowe z mlekiem, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednic-
twem internetu (sprzedaż on-line): mleka, mleka w proszku 
do celów spożywczych, mleka sojowego, zsiadłego mleka, 
mlecznych produktów, śmietany [produkty mleczarskie], 
bitej śmietany, serwatki, jogurtu, napojów mlecznych, na-
pojów zawierających bakterie kwasu mlekowego, enzymów 
mlekowych do celów spożywczych, olejów i tłuszczy jadal-
nych, masła, masła kakaowego, margaryny, pasty do smaro-
wania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pektyny 
do celów kulinarnych, lodu, lodów spożywczych, mrożonych 
jogurtów, sorbetów, lodów w proszku, napojów kawowych 
z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem, napojów cze-
koladowych z mlekiem, mięsa i wyrobów mięsnych, kiełbas, 
wędlin, past mięsnych (w tym pasztetów, smalcu), ekstraktów 
mięsnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Reklama 
i marketing, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 

i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej.

(210) 547240 (220) 2022 09 15
(731) SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLIS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Preparaty do impregnacji wodoodpornej spo-
iw, z wyj. farb, Środki do konserwacji betonu, z wyj. farb i ole-
ju, Środki do konserwacji powierzchni betonowych za wyjąt-
kiem farb i olejów, Środki impregnujące przed wilgocią i pre-
paraty przeciwwilgociowe z wyjątkiem farb do stosowania 
w budownictwie, 2 Farby, Lakiery i pokosty, Rozcieńczalniki 
do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Bejce, Podkłady, 3 Prepa-
raty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Środ-
ki do polerowania podłóg i mebli, Środki toaletowe, Rdza 
(preparaty do usuwania), Preparaty do szorowania, Preparaty 
do czyszczenia tapet, Preparaty do udrażniania rur, Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Preparaty do nadawania połysku, 
Preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, Roztwory do szorowania, 17 Zaprawy izola-
cyjne, Materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, mate-
riały izolacyjne.

(210) 547241 (220) 2022 09 16
(731) Zentiva, k.s., Dolní Měcholupy, CZ
(540) (znak słowny)
(540) PIXIGAN
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 547258 (220) 2022 09 16
(731) ITNES.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITnes.pl

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Bezprzewodowe mikrofony głośnikowe, Bez-
przewodowe przenośne drukarki do stosowania z laptopami 
i urządzeniami mobilnymi, Chipy [układy scalone], Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, 
Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski kompaktowe [CD-
-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optycz-
ne, Dyskietki, Etui na smartfony, Folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów 
komputerowych, Fotokopiarki, Głośniki, Głośniki cienkomem-
branowe, Głośniki do zakładania na siebie, Głośniki inteligent-
ne, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy kompute-
rowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kamery wideo, 
Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia 
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na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Kom-
putery kwantowe, Komputery przenośne [podręczne], Mode-
my, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt kom-
puterowy], Monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Nauszniki do słuchawek, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, 
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramo-
wanie jako urządzenie medyczne [SaMD], do pobrania, Opro-
gramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane 
lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki 
danych, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrow-
ce na smartfony, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, Projektory, Projektory wideo, 
Przenośne głośniki, Składane smartfony, Słuchawki telefoniczne, 
Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do kompu-
terów, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórko-
we, 35 Usługi przetwarzania danych i zarządzania nimi, Usługi 
badań i ocen przedsięwzięć biznesowych, 37 Usługi instalacji 
sprzętu komputerowego i usług serwisowych, 42 Zarządzanie 
techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem 
komputerowym, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputero-
wych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technolo-
gii informacyjnych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego.

(210) 547260 (220) 2022 09 16
(731) MROZOWSKA ELIZA, MROZOWSKI MICHAŁ VERANO 

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

(531) 02.01.02, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne świadczone przez 
restauracje, bistro, bary, kawiarnie, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Usługi mobilnych restauracji, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach.

(210) 547262 (220) 2022 09 16
(731) MROZOWSKA ELIZA, MROZOWSKI MICHAŁ VERANO 

SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.02, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne świadczone przez 
restauracje, bistro, bary, kawiarnie, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Usługi mobilnych restauracji, Restauracje samoobsługowe, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 547263 (220) 2022 09 16
(731) KATARZYŃSKA-SŁOWNIKOWSKA KATARZYNA, 

Piechowice
(540) (znak słowny)
(540) Lavendowo
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].

(210) 547264 (220) 2022 09 16
(731) JAŃCZAK PIOTR, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uczta SMAKÓW Z PODLASIA

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Flaki, galarety jadalne, kaszanka, kiełbasy, 
krwawa kiszka, mięso, mięso wieprzowe, placki ziem-
niaczane, sałatki owocowe i warzywne, wędliny, wyroby 
garmażeryjne zawarte w tej klasie, wyroby drobiarskie, 
pasztety mięsne i drobiowe, mrożone dania wegetariań-
skie i z dodatkiem mięsa, zupy, żywność dietetyczna, 
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, 
dania mrożone, dania gotowe i części składowe dań za-
warte w tej klasie, 30 Wyroby mączne, mrożone wyroby 
mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, gotowe dania z ryżu, bułki, ciasta, mięso zapieka-
ne w cieście, ciasta mączne, ciasto w proszku, kanapki, 
keczup, majonezy, sosy do mięs, mąka pszenna, kluski, 
pierogi, pyzy, kopytka, ravioli, pizza, lasagne, makarony, 
spaghetti, naleśniki, pierożki, sushi, placki, sosy z pomido-
rów, potrawy na bazie mąki, sałatki, sosy mięsne, tortille, 
żywność na bazie mąki, 35 Usługi handlowe produktami 
spożywczymi, w tym prowadzenie magazynu, hurtow-
ni, sklepu oraz sklepu internetowego z produktami spo-
żywczymi, Usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, hurtowni, 
sklepów, punktów sprzedaży, 43 Bary szybkiej obsługi, 
hotele, kawiarnie, kafeterie, bufety, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe, przygotowywanie posiłków, restauracje oferują-
ce dania na wynos, catering, bary sałatkowe, snack bary, 
prowadzenie barów, kafeterii, kawiarni, restauracji, barów 
szybkiej obsługi, stołówek, punktów gastronomicznych, 
przetwórstwa garmażeryjnego na zamówienie wraz z do-
stawą, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, hoteli.
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(210) 547268 (220) 2022 09 16
(731) CHOJNICKI MATEUSZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA, Słubice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT DENTAL CARE

(531) 02.09.10, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Sprzedaż detalicz-
na środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi marketingo-
we w dziedzinie stomatologii, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, 40 Produkcja na zamówienie protez stomatologicz-
nych i sztucznych szczęk, Usługi technika dentystycznego, 
Formowanie implantów do ciała ludzkiego, Produkcja protez 
dentystycznych na zamówienie, 41 Doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia i do-
skonalenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
dla dorosłych, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Udzielanie kursów szkolenia 
zawodowego, Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, Usługi 
nauczania związane z branżą stomatologiczną, 44 Doradztwo 
związane ze stomatologią, Stomatologia kosmetyczna, Sto-
matologia z sedacją, Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, 
Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Opieka medycz-
na i zdrowotna, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdro-
wia, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi opie-
ki zdrowotnej, Chirurgia, Konsultacje dentystyczne, Pomoc 
stomatologiczna, Udzielanie informacji na temat stomatologii, 
Usługi asystenta dentysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi 
czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczące przyrządów 
stomatologicznych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi mo-
bilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, Usługi 
protetyki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakre-
sie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie 
chirurgii implantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie 
fluoryzacji zębów, Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy 
ustnej, Usługi w zakresie wybielania zębów, Wstawianie kamieni 
szlachetnych do protez dentystycznych, Wypożyczanie instru-
mentów stomatologicznych, Prowadzenie placówek medycz-
nych, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, 
Usługi badań krwi, Usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem pacjentów, Usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi 
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, Badania rentgenow-
skie w celach medycznych, Usługi doradcze dotyczące implan-
tów protetycznych, Usługi doradcze w zakresie implantów orto-
pedycznych, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej.

(210) 547269 (220) 2022 09 16
(731) KOWALIK KATARZYNA STANMED, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFINITY

(531) 27.05.01, 29.01.05, 24.17.08
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pre-
paraty i artykuły higieniczne, Osocze krwi, Preparaty medyczne, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edukacja, 
rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 547270 (220) 2022 09 17
(731) ARENT-NOWICKA ANNA, Robakowo
(540) (znak słowny)
(540) Natura Sanat
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suple-
menty dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Su-
plementy diety dla ludzi, Odżywcze suplementy diety, Mineral-
ne suplementy diety, Suplementy ziołowe, Zioła lecznicze, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej i poprzez Internet następujących towarów: suplementy 
diety dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suple-
menty witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla ludzi, 
odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, su-
plementy ziołowe, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, 
zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, 
przyprawy, zioła świeże, 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi edu-
kacji medycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone 
online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputero-
wej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja 
webinariów, Organizowanie konferencji, 44 Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Konsultacje medyczne.

(210) 547271 (220) 2022 09 17
(731) ARENT-NOWICKA ANNA, Robakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natura Sanat
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(531) 03.03.01, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, Suplementy diety dla ludzi, Odżywcze suplementy die-
ty, Mineralne suplementy diety, Suplementy ziołowe, Zioła 
lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 
Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następujących 
towarów: suplementy diety dla zwierząt, białkowe suple-
menty dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, 
suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy diety, 
mineralne suplementy diety, suplementy ziołowe, zioła lecz-
nicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, mie-
szanki ziołowe do użytku medycznego, zioła suszone, zioła 
przetworzone, zioła do celów spożywczych, przyprawy, zioła 
świeże, 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacji medycznej, 
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja 
webinariów, Organizowanie konferencji, 44 Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, Konsultacje medyczne.

(210) 547272 (220) 2022 09 17
(731) LAKMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) SIDOLUX
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia podłóg, Mieszaniny 
do nabłyszczania podłóg, Mieszanka do polerowania pod-
łóg, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Środki do polerowania 
podłóg i mebli, Pasty do mebli, Środek do czyszczenia mebli, 
Naturalne woski do podłóg, Preparaty do polerowania, Pre-
paraty antystatyczne do celów domowych, Mydło w płynie 
do mycia naczyń, Detergenty do zmywania naczyń, Płyn 
do mycia naczyń, Preparaty do zmywania naczyń, Środki 
do zmywania naczyń, Detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, Środki do płukania do zmywarek do naczyń, 
Detergenty do zmywarek do naczyń, Proszek do zmywarek, 
Tabletki do zmywarek, Detergenty do zmywarek w postaci 
żelu, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydła do prania, My-
dła w płynie, Mydła w postaci żelu, Proszki do prania, Płyny 
do prania, Chusteczki do prania zapobiegające utracie kolo-
ru, Krochmal do prania, Kulki do prania z detergentem, Środki 
zmiękczające do prania, Środki do płukania do prania, Odpla-
miacz, Produkty do usuwania plam, Syntetyczne detergenty 
do ubrań, Preparaty wybielające i inne substancje do użyt-
ku w praniu, Wybielacze, Mydła, Mieszanki do mycia okien, 
Środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, Środki 
nadające połysk do czyszczenia okien, Preparaty czysz-
czące do dywanów, Szampony do czyszczenia dywanów, 
Detergenty, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, Detergenty w stanie stałym 
o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyj-
nych, Preparaty do udrażniania rur, Produkty do udrażniania 
odpływów i zlewów, Preparaty do usuwania pleśni, Prepa-
raty do czyszczenia kominków, 5 Środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, Środki dezynfekujące do użytku domowego, 
Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki dezynfekcyjne antywi-

rusowe, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki 
dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, Detergenty 
bakteriobójcze, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, 
Preparaty do zwalczania pleśni, Neutralizatory zapachów 
do lodówki, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych.

(210) 547273 (220) 2022 09 17
(731) LAKMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIDOLUX 1993

(531) 26.01.02, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia podłóg, Miesza-
niny do nabłyszczania podłóg, Mieszanka do polero-
wania podłóg, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Środki 
do polerowania podłóg i mebli, Pasty do mebli, Środek 
do czyszczenia mebli, Naturalne woski do podłóg, Prepa-
raty do polerowania, Preparaty antystatyczne do celów 
domowych, Mydło w płynie do mycia naczyń, Detergen-
ty do zmywania naczyń, Płyn do mycia naczyń, Preparaty 
do zmywania naczyń, Środki do zmywania naczyń, Deter-
genty do zmywania naczyń w zmywarkach, Środki do płu-
kania do zmywarek do naczyń, Detergenty do zmywarek 
do naczyń, Proszek do zmywarek, Tabletki do zmywarek, 
Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Mydła do oży-
wiania koloru tkanin, Mydła do prania, Mydła w płynie, 
Mydła w postaci żelu, Proszki do prania, Płyny do pra-
nia, Chusteczki do prania zapobiegające utracie koloru, 
Krochmal do prania, Kulki do prania z detergentem, Środ-
ki zmiękczające do prania, Środki do płukania do prania, 
Odplamiacz, Produkty do usuwania plam, Syntetyczne 
detergenty do ubrań, Preparaty wybielające i inne sub-
stancje do użytku w praniu, Wybielacze, Mydła, Mieszan-
ki do mycia okien, Środki do czyszczenia okien w formie 
rozpylacza, Środki nadające połysk do czyszczenia okien, 
Preparaty czyszczące do dywanów, Szampony do czysz-
czenia dywanów, Detergenty, Środki czyszczące, Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Prepa-
raty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu 
do udrażniania rur kanalizacyjnych, Preparaty do udraż-
niania rur, Produkty do udrażniania odpływów i zlewów, 
Preparaty do usuwania pleśni, Preparaty do czyszczenia 
kominków, 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki 
dezynfekujące do użytku domowego, Mydła dezynfekują-
ce, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do de-
zynfekcji rąk, Środki dezynfekcyjne antywirusowe, Środki 
dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfeku-
jące, którymi nasączane są chusteczki, Detergenty bak-
teriobójcze, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, 
Preparaty do zwalczania pleśni, Neutralizatory zapachów 
do lodówki, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych.

(210) 547274 (220) 2022 09 17
(731) GROCHALA MARCIN CI OD NIERUCHOMOŚCI, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) Ci Od Nieruchomości By Grochala
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Administrowanie 
nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Inwestowanie w nieruchomości, Nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące nierucho-
mości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieru-
chomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usłu-
gi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie wyszu-
kiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi wykazów 
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 
Wynajem nieruchomości i majątku.

(210) 547277 (220) 2022 09 17
(731) BIELAS CEZARY, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K&C MARKETING PARTNERS

(531) 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Agencje reklamowe.

(210) 547279 (220) 2022 09 17
(731) EVAMATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) EVAMATS
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, Części i ak-
cesoria do pojazdów lądowych, 27 Ochronne pokrycia 
podłogowe, Pokrycia podłogowe, Wykładzina dywanowa, 
Wykładzina samochodowa, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone online w zakresie następujących towarów: czę-
ści i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów 
lądowych, ochronne pokrycia podłogowe, pokrycia podło-
gowe, wykładzina dywanowa, wykładzina samochodowa.

(210) 547286 (220) 2022 09 18
(731) LEXANTIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEXANTIS

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań po-
datkowych, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, 

Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Do-
radztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Naby-
wanie przedsiębiorstw, Nadzór nad zarządzaniem działal-
nością gospodarczą, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlece-
nie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organiza-
cja działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie 
strategiczne dla działalności gospodarczej, Pomoc bizne-
sowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc w orga-
nizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsię-
biorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu przy zakłada-
niu przedsiębiorstw handlowych, Świadczenie pomocy 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu 
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przed-
siębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usłu-
gi w zakresie strategii biznesowych, Usługi zarządzania 
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Zarządza-
nie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradz-
two dotyczące zbywania firm, 36 Planowanie podatkowe 
[nie księgowe], 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usłu-
gi doradcze związane z rejestracją, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem 
i rejestracją firm, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie 
rejestracji firm.

(210) 547293 (220) 2022 09 16
(731) SERAFIN DAWID KLINIKA DLA KOBIET, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  SERAFIN KLINIKA DLA KOBIET

(531) 26.04.02, 26.04.11, 26.04.16, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne], Kultura fizyczna, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], 44 Chirurgia plastyczna, Usługi klinik 
medycznych, Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Po-
moc medyczna, Salony piękności, Szpitale.

(210) 547294 (220) 2022 09 19
(731) EVAMATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, Części i ak-
cesoria do pojazdów lądowych, Częściowo dopasowane 
pokrowce do pojazdów, Dopasowane pokrowce na kie-
rownice do pojazdów, Dopasowane pokrowce na pojazdy, 
Dopasowane pokrowce na samochody osobowe, Dopaso-
wane pokrowce na siedzenia do użytku w samochodach, 
Dopasowane wkładki do przestrzeni ładunkowej pojazdów, 
Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, 
Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Ochron-
ne pokrowce do pojazdów [ukształtowane], Ochronne po-
krycia do siedzeń pojazdów [dopasowane], Pokrowce 
na pojazdy [dopasowane], Pokrowce na pojazdy [ukształto-
wane], Pokrowce na siedzenia [dopasowane] do pojazdów, 
Pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], Pokrowce 
na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowa-
ne], Pokrowce na siedzenia samochodów, Pokrowce na za-
główki do pojazdów, Pokrycia ochronne do siedzeń pojaz-
dów [ukształtowane], Ukształtowane maty do pojazdów, 
27 Chodniki [maty], Dywaniki i maty samochodowe, Dywa-
niki podłogowe do pojazdów, Dywaniki podłogowe do sa-
mochodów, Dywany, chodniki i maty, Maty, Materiał anty-
poślizgowy do użytku pod dywanikami, Maty [do pokry-
wania istniejących podłóg], Maty antypoślizgowe, Maty 
do pojazdów [nieprofilowane], Ochronne pokrycia podło-
gowe, Pokrycia podłogowe, Wykładzina dywanowa, Wykła-
dzina samochodowa, Wykładziny o twardej powierzchni 
do podłóg, Wykładziny podłogowe do istniejących podłóg, 
Wykładziny podłogowe [dywany], Ścienne materiały wy-
kończeniowe, nietekstylne, Pokrycia ścienne z tworzyw 
sztucznych, Pokrycia ścienne, Pokrycia podłogowe z kau-
czuku, Pokrycia podłogowe o właściwościach izolacyjnych, 
Pokrycia podłogowe do istniejących podłóg, Pokrycia pod-
łogowe [maty] w postaci materiałów w arkuszach do użyt-
ku na zajęciach sportowych, Pokrycia podłogowe [maty] 
na zajęcia sportowe, Podkłady dywanowe, Podkładki pod 
miskę dla zwierząt domowych, Maty łazienkowe z tworzyw 
sztucznych, Maty łazienkowe [dywaniki], Maty z kauczuku, 
Maty tatami, Maty prysznicowe, Maty gimnastyczne, Maty 
do ćwiczeń gimnastycznych, Maty piankowe do użytku 
na powierzchniach placów zabaw, Maty do jogi, Materiały 
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania 
gruntu, Dywany, Dywaniki łazienkowe, Dywaniki na podło-
gi, Dekoracyjne antypoślizgowe wykładziny podłogowe 
w postaci arkuszy, Chodniki podłogowe łączące się wza-
jemnie, Chodniki dywanowe, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: części i akceso-
ria do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: częściowo dopasowane pokrow-
ce do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dopasowane pokrowce 
na kierownice do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dopasowane po-
krowce na pojazdy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dopasowane pokrowce 
na samochody osobowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dopasowane po-
krowce na siedzenia do użytku w samochodach, Usługi 

sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dopasowane wkładki do przestrzeni ładunkowej pojaz-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ochronne okładziny do wnęk w tapicerce 
w pojazdach, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ochronne pokrowce do pojaz-
dów [dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ochronne pokrowce do po-
jazdów [ukształtowane], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: ochronne pokrycia 
do siedzeń pojazdów [dopasowane], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: pokrowce 
na pojazdy [dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pokrowce na pojaz-
dy [ukształtowane], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokrowce na siedzenia [do-
pasowane] do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pokrowce na sie-
dzenia pojazdów [dopasowane], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: pokrowce 
na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowa-
ne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pokrowce na siedzenia samochodów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokrowce na zagłówki do pojazdów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pokry-
cia ochronne do siedzeń pojazdów [ukształtowane], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ukształtowane maty do pojazdów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: chodni-
ki [maty], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: dywaniki i maty samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dywaniki podłogowe do pojazdów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: dywani-
ki podłogowe do samochodów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: dywany, chod-
niki i maty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: maty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał antypośli-
zgowy do użytku pod dywanikami, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: maty [do po-
krywania istniejących podłóg], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: maty antypoślizgo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: maty do pojazdów [nieprofilowane], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ochronne pokrycia podłogowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrycia 
podłogowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wykładzina dywanowa, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
wykładzina samochodowa, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wykładziny o twar-
dej powierzchni do podłóg, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wykładziny podło-
gowe do istniejących podłóg, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wykładziny podło-
gowe [dywany], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ścienne materiały wykończe-
niowe, nietekstylne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokrycia ścienne z tworzyw 
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pokrycia ścienne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pokry-
cia podłogowe z kauczuku, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pokrycia podłogo-
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we o właściwościach izolacyjnych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrycia 
podłogowe do istniejących podłóg, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrycia 
podłogowe [maty] w postaci materiałów w arkuszach 
do użytku na zajęciach sportowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrycia 
podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: podkła-
dy dywanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: maty łazienkowe z tworzyw sztucz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: maty łazienkowe [dywaniki], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
maty z kauczuku, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: maty tatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: maty 
prysznicowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: maty gimnastyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
maty do ćwiczeń gimnastycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: maty pian-
kowe do użytku na powierzchniach placów zabaw, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: maty do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dywany, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dywaniki łazienkowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
dywaniki na podłogi, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: dekoracyjne antypoślizgo-
we wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
chodniki podłogowe łączące się wzajemnie, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
chodniki dywanowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: części i akcesoria do pojaz-
dów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: częściowo dopasowane pokrowce do pojazdów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: dopasowane pokrowce na kierownice do pojaz-
dów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: dopasowane pokrowce na pojazdy, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dopasowane pokrowce na samochody osobowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku w samo-
chodach, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: dopasowane wkładki do przestrzeni ła-
dunkowej pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: ochronne okładziny do wnęk 
w tapicerce w pojazdach, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: ochronne pokrowce 
do pojazdów [dopasowane], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ochronne pokrow-
ce do pojazdów [ukształtowane], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ochronne pokrycia 
do siedzeń pojazdów [dopasowane], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: pokrowce 
na pojazdy [dopasowane], Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: pokrowce na pojazdy 

[ukształtowane], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: pokrowce na siedzenia [dopaso-
wane] do pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pokrowce na siedzenia pojaz-
dów [dopasowane], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pokrowce na siedzenia samo-
chodowe [ukształtowane lub dopasowane], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: po-
krowce na siedzenia samochodów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: pokrowce na za-
główki do pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pokrycia ochronne do sie-
dzeń pojazdów [ukształtowane], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ukształtowane 
maty do pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: chodniki [maty], Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: dy-
waniki i maty samochodowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: dywaniki podłogo-
we do pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: dywaniki podłogowe do samo-
chodów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: dywany, chodniki i maty, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: maty, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: materiał antypoślizgowy do użytku pod dywani-
kami, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: maty [do pokrywania istniejących podłóg], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: maty antypoślizgowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: maty do pojazdów 
[nieprofilowane], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ochronne pokrycia podłogowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pokrycia podłogowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wykładzina dywa-
nowa, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wykładzina samochodowa, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: wykładziny 
o twardej powierzchni do podłóg, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: wykładziny pod-
łogowe do istniejących podłóg, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wykładziny podło-
gowe [dywany], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ścienne materiały wykończenio-
we, nietekstylne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: pokrycia ścienne z tworzyw 
sztucznych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: pokrycia ścienne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: pokrycia 
podłogowe z kauczuku, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: pokrycia podłogowe 
o właściwościach izolacyjnych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: pokrycia podłogo-
we do istniejących podłóg, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: pokrycia podłogowe 
[maty] w postaci materiałów w arkuszach do użytku na za-
jęciach sportowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pokrycia podłogowe [maty] 
na zajęcia sportowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: podkłady dywanowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: maty ła-
zienkowe [dywaniki], Usługi handlu hurtowego związane 
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z następującymi produktami: maty z kauczuku, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
maty tatami, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: maty prysznicowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: maty 
gimnastyczne, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: maty do ćwiczeń gimnastycznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: maty piankowe do użytku na powierzchniach pla-
ców zabaw, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: maty do jogi, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: dywany, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: dywaniki łazienkowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: dy-
waniki na podłogi, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: dekoracyjne antypoślizgowe 
wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: chodni-
ki podłogowe łączące się wzajemnie, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: chodniki dy-
wanowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: części i akcesoria do pojaz-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: części i akcesoria do pojazdów lądo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: częściowo dopasowane pokrow-
ce do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: dopasowane pokrowce 
na kierownice do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: dopasowane 
pokrowce na pojazdy, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: dopasowane po-
krowce na samochody osobowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: dopaso-
wane pokrowce na siedzenia do użytku w samochodach, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: dopasowane wkładki do przestrzeni ła-
dunkowej pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: ochronne okładziny 
do wnęk w tapicerce w pojazdach, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: 
ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: ochronne pokrowce do pojazdów [ukształto-
wane], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: ochronne pokrycia do siedzeń 
pojazdów [dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: pokrowce 
na pojazdy [dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej  
online związane z następującymi produktami: pokrowce 
na pojazdy [ukształtowane], Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: pokrowce 
na siedzenia [dopasowane] do pojazdów, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: pokrowce na siedzenia samochodowe 
[ukształtowane lub dopasowane], Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: po-
krowce na siedzenia samochodów, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: po-
krowce na zagłówki do pojazdów, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: po-
krycia ochronne do siedzeń pojazdów [ukształtowane], 

Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: ukształtowane maty do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: chodniki [maty], Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: dywaniki 
i maty samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: dywaniki podłogo-
we do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: dywaniki podłogowe 
do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: dywany, chodniki i maty, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: maty, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: materiał antypośli-
zgowy do użytku pod dywanikami, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: maty 
[do pokrywania istniejących podłóg], Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: 
maty antypoślizgowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: maty do pojazdów 
[nieprofilowane], Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: ochronne pokrycia pod-
łogowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: pokrycia podłogowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: wykładzina dywanowa, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: wy-
kładzina samochodowa, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: wykładziny 
o twardej powierzchni do podłóg, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: wy-
kładziny podłogowe do istniejących podłóg, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: wykładziny podłogowe [dywany], Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: pokrycia ścienne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: pokrycia 
podłogowe z kauczuku, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: pokrycia podło-
gowe o właściwościach izolacyjnych, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: po-
krycia podłogowe do istniejących podłóg, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: pokrycia podłogowe [maty] w postaci materiałów w ar-
kuszach do użytku na zajęciach sportowych, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: pokrycia podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: podkłady dywanowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produk-
tami: maty łazienkowe [dywaniki], Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: maty 
z kauczuku, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: maty tatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
maty prysznicowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: maty gimnastycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: maty do ćwiczeń gimnastycznych, 
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Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: maty piankowe do użytku na powierzch-
niach placów zabaw, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: maty do jogi, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: materiały do pokrywania podłóg i sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: dywany, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: dywaniki łazienkowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dywaniki na podłogi, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: dekoracyjne anty-
poślizgowe wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: chodniki podłogowe łączące się wzajem-
nie, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: chodniki dywanowe.

(210) 547307 (220) 2022 09 19
(731) DĘBSKI ANDRZEJ ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWY, Żelechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DĘBSCY

(531) 01.15.05, 05.01.05, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy.

(210) 547310 (220) 2022 09 19
(731) CHARKIEWICZ EWELINA, Stegna 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMIKO

(531) 26.11.13, 07.01.08, 07.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Wynajem domków letniskowych.

(210) 547311 (220) 2022 09 19
(731) ZALEWSKA MARTA, Zalesie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na-lekko

(531) 11.03.09, 11.01.05, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 547325 (220) 2022 09 19
(731) ALTER PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TARASOLA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ALTER HOTEL & SPA

(531) 01.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Nauczanie, Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe, Usługi świadczone 
przez kasyna, Usługi kinowe, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, konferencji i koncertów, Organizowanie balów, 
Prezentacja przedstawień na żywo, Wynajem sprzętu sporto-
wego, Zajęcia gimnastyczne, Wynajmowanie kortów teniso-
wych, Pływalnie [baseny], 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Usługi restauracyjne, Usługi hotelowe, Pensjonaty, 
Usługi zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi rezerwa-
cji pokojów, Wyspecjalizowane usługi hotelowe świadczone 
jako część programów lojalnościowych dla częstych gości 
hotelowych, Restauracje i bary, Koktajlbary, Winiarnie, Poko-
je do palenia cygar, Kafeterie [bufety], Usługi kateringowe, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjal-
ne okazje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, 
wystawy i spotkania, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, 44 Usługi salonów spa, Salony fryzjerskie, Usługi 
salonów kosmetycznych, Usługi pielęgnacji urody, Solaria, 
Usługi saun, Manicure, Usługi pedicure, Rehabilitacja fizycz-
na, Masaże, Studia odnowy biologicznej.

(210) 547329 (220) 2022 09 20
(731) SENEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) senegis

(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 17 Folia z tworzyw sztucznych do celów izo-
lacyjnych, Folia grzewcza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie folii z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie folii z tworzyw sztucz-
nych do celów izolacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie folii grzewczej, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie folii grzewczej, 37 Montaż folii z tworzyw sztucznych 
do celów izolacyjnych, Montaż folii grzewczej, Konserwacja 
folii z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, Konserwa-
cja folii grzewczej, Montaż i konserwacja instalacji fotowol-
taicznych, Montaż pomp ciepła, Naprawa lub konserwacja 
pomp ciepła.

(210) 547349 (220) 2022 09 20
(731) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Zawsze w swoim STYLU

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Rekru-
tacja personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi 
w zakresie: analiz rynkowych, badań rynku, dekoracji wystaw 
sklepowych, doradztwa handlowego, organizowania targów 
handlowych i reklamowych, prowadzenia sklepu z artykuła-
mi odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi, reklamy, 
specjalistycznego doradztwa handlowego.

(210) 547358 (220) 2022 09 20
(731) GAWLIK AGNIESZKA PIJU, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PiJU

(531) 01.07.06, 27.03.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista i nocna, 42 Usługi 
w zakresie projektowania.

(210) 547359 (220) 2022 09 20
(731) BOGUCKI MAREK MARBO, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mi media

(531) 26.01.03, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do monitoringu.

(210) 547363 (220) 2022 09 20
(731) ŻERDZIŃSKA ALEKSANDRA IPL, Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) DERMA DANCE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, Kremy, serum, boostery, toniki, lotony, pianki, 
żele, pudry, balsamy i mleczka - wszystkie do celów kosme-
tycznych, Wody termalne do celów kosmetycznych, Maski 
kosmetyczne, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, 
Preparaty peelingujące i złuszczające do celów kosme-
tycznych, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, maseczki 
do pielęgnacji stóp, maseczki do pielęgnacji rąk, Preparaty 
do opalania [kosmetyki], Preparaty po opalaniu do użytku 
kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Żele 
pod prysznic, Mydła, Płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty 
kosmetyczne do makijażu i do demakijażu, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki eteryczne, produkty do aromaterapii, 
Zestawy kosmetyków, Wyroby perfumeryjne, Dezodoranty 
i antyperspiranty do użytku osobistego, 5 Produkty kosme-
tyczne do celów leczniczych, Suplementy diety.

(210) 547368 (220) 2022 09 20
(731) WIŚNIEWSKI ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRAFURIA
(510), (511) 9 Plakaty do pobrania, Nagrania muzyczne, Pliki 
muzyczne do pobierania, Pliki graficzne do pobierania, Apli-
kacje komputerowe do pobrania, Płyty kompaktowe z mu-
zyką, Nagrania wideo z muzyką, Muzyczne nagrania dźwię-
kowe do pobrania, Nagrane dyski kompaktowe, Nienagrane 
magnetyczne nośniki danych, Nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, Efekty gitarowe, Pedały wah wah [kaczki], Filmy 
rysunkowe animowane, Grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, Kasety wideo, Kartridże z grami wideo, Pa-
mięci zewnętrzne USB, Oprogramowanie do wtyczek [plug-
-in], Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji 
muzyki i dźwięków, Oprogramowanie gier na smartfony, 
do pobrania, Nagrane kasety magnetofonowe, Płyty winylo-
we, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry-
nach internetowych MP3, 16 Oprawione plakaty, Plakaty 
z papieru, Aplikacje z papieru, Papierowe kalkomanie prze-
noszone na gorąco [naprasowanki], Akwaforty [grafika], 
Akwarele [skończone obrazy], Afisze, plakaty, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Artykuły biurowe, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Artykuły piśmiennicze, Bilety, Biuletyny 
[materiały drukowane], Biurowe artykuły papiernicze, Bony, 
Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma [periodyki], 
Czcionki [cyfry i litery], Druki, Druki w formie obrazów, Druko-
wane arkusze muzyczne, Drukowane kartonowe tablice re-
klamowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane 
materiały piśmienne, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, 
Drukowane zaproszenia, Drukowane wzory, Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
Emblematy papierowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, 
Girlandy papierowe, Grawiury [litografia], Kalendarze druko-
wane, Kartki okolicznościowe, Karton opakowaniowy, Karty, 
Karty drukowane, Karty upominkowe, Karykatury, Katalogi, 
Kolaże, Komiksy, Koperty, Książki, Litery i cyfry papierowe, Li-
tograficzne dzieła sztuki, Materiały do opakowywania, Na-
klejki, Nalepki, Notatniki, Obrazy, Obwoluty książek, Obwolu-
ty na dokumenty, Opakowania kartonowe, Opakowania 
z tworzyw sztucznych, Organizery osobiste, Ozdoby ścienne 
z papieru, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biuro-
we, Papierowe materiały dydaktyczne, Podkładki na biurko, 
Podpisane fotografie, Podręczniki edukacyjne, Proporczyki 
z papieru, Publikacje drukowane, Reklamy drukowane, Re-
produkcje fotograficzne, Reprodukcje graficzne, Ryciny 
i ich reprodukcje, Rysunki, Ryty artystyczne, Samoprzylepne 
papierowe ozdoby na ściany, Szablony [artykuły piśmienne], 
Terminarze, Torby do noszenia z papieru lub tworzywa 
sztucznego, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Trans-
parenty z papieru, Ulotki, Usuwalne znaczki (stemple), Wizy-
tówki, Zakładki, Zapisy nutowe, Zaproszenia, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, Apaszki, Bandany, Bezrękawniki, Bielizna, 
Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Body [odzież], Bojówki, Buty dla kobiet, Buty 
dziecięce, Buty skórzane, Buty sportowe, Chustki [apaszki], 
Chusty [odzież], Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Czapki 
[nakrycia głowy], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Daszki, Dżinsy, Fartuchy, Getry, Gorsety, Kamizelki, Kaptury 
[odzież], Kimona, Kombinezony [odzież], Kominiarki, Kostiu-
my kąpielowe, Koszule, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krót-
kim rękawem, Kurtki, Legginsy, Maski na oczy, Maski ochron-
ne [odzież], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Szelki, Paski skórzane [odzież], 35 Usługi handlu deta-
licznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
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Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną 
muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez 
udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez 
Internet następujących towarów: plakaty do pobrania, na-
grania muzyczne, pliki muzyczne do pobierania, pliki graficz-
ne do pobierania, aplikacje komputerowe do pobrania, płyty 
kompaktowe z muzyką, nagrania wideo z muzyką, muzycz-
ne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrane dyski kom-
paktowe, nienagrane magnetyczne nośniki danych, nagra-
nia wideo z muzyką, do pobrania, efekty gitarowe, pedały 
wah wah [kaczki], filmy rysunkowe animowane, grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, kasety wideo, kar-
tridże z grami wideo, pamięci zewnętrzne USB, oprogramo-
wanie do wtyczek [plug-in], oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, oprogramowanie 
gier na smartfony, do pobrania, nagrane kasety magnetofo-
nowe, płyty winylowe, muzyka cyfrowa do pobrania udo-
stępniana na witrynach internetowych MP3, oprawione pla-
katy, plakaty z papieru, aplikacje z papieru, papierowe kalko-
manie przenoszone na gorąco [naprasowanki], akwaforty 
[grafika], akwarele [skończone obrazy], afisze, plakaty, albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły 
papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, bilety, biulety-
ny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, 
bony, broszury, certyfikaty drukowane, czasopisma [periody-
ki], czcionki [cyfry i litery], druki, druki w formie obrazów, dru-
kowane arkusze muzyczne, drukowane kartonowe tablice 
reklamowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane 
materiały piśmienne, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, 
drukowane zaproszenia, drukowane wzory, dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, emble-
maty papierowe, etykiety z papieru lub kartonu, fiszki, girlan-
dy papierowe, grawiury [litografia], kalendarze drukowane, 
kartki okolicznościowe, karton opakowaniowy, karty, karty 
drukowane, karty upominkowe, karykatury, katalogi, kolaże, 
komiksy, koperty, książki, Usługi sprzedaży detalicznej, hurto-
wej i poprzez Internet następujących towarów: litery i cyfry 
papierowe, litograficzne dzieła sztuki, materiały do opako-
wywania, naklejki, nalepki, notatniki, obrazy, obwoluty ksią-
żek, obwoluty na dokumenty, opakowania kartonowe, opa-
kowania z tworzyw sztucznych, organizery osobiste, ozdoby 
ścienne z papieru, pamiętniki, dzienniki, papierowe materiały 
biurowe, papierowe materiały dydaktyczne, podkładki 
na biurko, podpisane fotografie, podręczniki edukacyjne, 
proporczyki z papieru, publikacje drukowane, reklamy dru-
kowane, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, 
ryciny i ich reprodukcje, rysunki, ryty artystyczne, samoprzy-
lepne papierowe ozdoby na ściany, szablony [artykuły pi-
śmienne], terminarze, torby do noszenia z papieru lub two-
rzywa sztucznego, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, transparenty z papieru, ulotki, usuwalne znaczki (stem-
ple), wizytówki, zakładki, zapisy nutowe, zaproszenia, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, apaszki, bandany, bezrękawniki, bie-
lizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy 
z kapturem, body [odzież], bojówki, buty dla kobiet, buty 
dziecięce, buty skórzane, buty sportowe, chustki [apaszki], 
chusty [odzież], czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki 
[nakrycia głowy], części odzieży, obuwia i nakryć głowy, dasz-
ki, dżinsy, fartuchy, getry, gorsety, kamizelki, kaptury [odzież], 
kimona, kombinezony [odzież], kominiarki, kostiumy kąpielo-
we, koszule, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim ręka-
wem, kurtki, legginsy, maski na oczy, maski ochronne 

[odzież], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizel-
ki, szelki, paski skórzane [odzież], 41 Koncerty muzyczne, Wy-
stępy muzyczne na żywo, Występy zespołów rockowych 
na żywo, Rozrywka w postaci koncertów, Usługi edukacyjne 
w zakresie muzyki, Fotografia, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów ra-
diowych i telewizyjnych, Publikowanie książek, Usługi edycji 
wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Publikowanie mate-
riałów multimedialnych online, Publikowanie tekstów i obra-
zów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów re-
klamowych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udzielanie informacji, komentarzy i artyku-
łów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych 
stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie publikacji online [nie do pobra-
nia], Udostępnianie treści audio online nie do pobrania.

(210) 547370 (220) 2022 09 20
(731) WIŚNIEWSKI ROBERT, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRaFURia

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.10, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 9 Plakaty do pobrania, Nagrania muzyczne, Pliki 
muzyczne do pobierania, Pliki graficzne do pobierania, Aplika-
cje komputerowe do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką, 
Nagrania wideo z muzyką, Muzyczne nagrania dźwiękowe 
do pobrania, Nagrane dyski kompaktowe, Nienagrane magne-
tyczne nośniki danych, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, 
Efekty gitarowe, Pedały wah wah [kaczki], Filmy rysunkowe ani-
mowane, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Ka-
sety wideo, Kartridże z grami wideo, Pamięci zewnętrzne USB, 
Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, Opro-
gramowanie gier na smartfony, do pobrania, Nagrane kasety 
magnetofonowe, Płyty winylowe, Muzyka cyfrowa do pobrania 
udostępniana na witrynach internetowych MP3, 16 Oprawione 
plakaty, Plakaty z papieru, Aplikacje z papieru, Papierowe kalko-
manie przenoszone na gorąco [naprasowanki], Akwaforty [gra-
fika], Akwarele [skończone obrazy], Afisze, plakaty, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Artykuły biurowe, Artykuły papierni-
cze do pisania, Artykuły piśmiennicze, Bilety, Biuletyny [materia-
ły drukowane], Biurowe artykuły papiernicze, Bony, Broszury, 
Certyfikaty drukowane, Czasopisma [periodyki], Czcionki [cyfry 
i litery], Druki, Druki w formie obrazów, Drukowane arkusze mu-
zyczne, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane 
materiały edukacyjne, Drukowane materiały piśmienne, Druko-
wane reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane zaproszenia, Druko-
wane wzory, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mode-
le architektoniczne, Emblematy papierowe, Etykiety z papieru 
lub kartonu, Fiszki, Girlandy papierowe, Grawiury [litografia], Ka-
lendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, Karton opakowa-
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niowy, Karty, Karty drukowane, Karty upominkowe, Karykatury, 
Katalogi, Kolaże, Komiksy, Koperty, Książki, Litery i cyfry papiero-
we, Litograficzne dzieła sztuki, Materiały do opakowywania, Na-
klejki, Nalepki, Notatniki, Obrazy, Obwoluty książek, Obwoluty 
na dokumenty, Opakowania kartonowe, Opakowania z two-
rzyw sztucznych, Organizery osobiste, Ozdoby ścienne z papie-
ru, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Papiero-
we materiały dydaktyczne, Podkładki na biurko, Podpisane foto-
grafie, Podręczniki edukacyjne, Proporczyki z papieru, Publika-
cje drukowane, Reklamy drukowane, Reprodukcje fotograficz-
ne, Reprodukcje graficzne, Ryciny i ich reprodukcje, Rysunki, 
Ryty artystyczne, Samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, 
Szablony [artykuły piśmienne], Terminarze, Torby do noszenia 
z papieru lub tworzywa sztucznego, Torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Transparenty z papieru, Ulotki, Usuwalne 
znaczki (stemple), Wizytówki, Zakładki, Zapisy nutowe, Zapro-
szenia, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Apaszki, Bandany, 
Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, 
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy polarowe, Bluzy sporto-
we, Bluzy z kapturem, Body [odzież], Bojówki, Buty dla kobiet, 
Buty dziecięce, Buty skórzane, Buty sportowe, Chustki [apaszki], 
Chusty [odzież], Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Czapki 
[nakrycia głowy], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki, 
Dżinsy, Fartuchy, Getry, Gorsety, Kamizelki, Kaptury [odzież], Ki-
mona, Kombinezony [odzież], Kominiarki, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Kurt-
ki, Legginsy, Maski na oczy, Maski ochronne [odzież], Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Szelki, Paski skó-
rzane [odzież], 35 Usługi handlu detalicznego związane z pobie-
ralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego online 
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą me-
diów społecznościowych, Promowanie dzieł sztuki innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem stro-
ny internetowej, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i po-
przez Internet następujących towarów: plakaty do pobrania, 
nagrania muzyczne, pliki muzyczne do pobierania, pliki graficz-
ne do pobierania, aplikacje komputerowe do pobrania, płyty 
kompaktowe z muzyką, nagrania wideo z muzyką, muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrane dyski kompaktowe, 
nienagrane magnetyczne nośniki danych, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, efekty gitarowe, pedały wah wah [kacz-
ki], filmy rysunkowe animowane, grafika do pobrania do telefo-
nów komórkowych, kasety wideo, kartridże z grami wideo, pa-
mięci zewnętrzne USB, oprogramowanie do wtyczek [plug-in], 
oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki 
i dźwięków, oprogramowanie gier na smartfony, do pobrania, 
nagrane kasety magnetofonowe, płyty winylowe, muzyka cy-
frowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych 
MP3, oprawione plakaty, plakaty z papieru, aplikacje z papieru, 
papierowe kalkomanie przenoszone na gorąco [naprasowanki], 
akwaforty [grafika], akwarele [skończone obrazy], afisze, plakaty, 
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, arty-
kuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, bilety, biule-
tyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bony, 
broszury, certyfikaty drukowane, czasopisma [periodyki], 
czcionki [cyfry i litery], druki, druki w formie obrazów, drukowa-
ne arkusze muzyczne, drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały pi-
śmienne, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, drukowane za-
proszenia, drukowane wzory, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, emblematy papierowe, 
etykiety z papieru lub kartonu, fiszki, girlandy papierowe, gra-
wiury [litografia], kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, 
karton opakowaniowy, karty, karty drukowane, karty upominko-
we, karykatury, katalogi, kolaże, komiksy, koperty, książki, Usługi 

sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następują-
cych towarów: litery i cyfry papierowe, litograficzne dzieła sztu-
ki, materiały do opakowywania, naklejki, nalepki, notatniki, 
obrazy, obwoluty książek, obwoluty na dokumenty, opako-
wania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, orga-
nizery osobiste, ozdoby ścienne z papieru, pamiętniki, dzien-
niki, papierowe materiały biurowe, papierowe materiały dy-
daktyczne, podkładki na biurko, podpisane fotografie, pod-
ręczniki edukacyjne, proporczyki z papieru, publikacje dru-
kowane, reklamy drukowane, reprodukcje fotograficzne, re-
produkcje graficzne, ryciny i ich reprodukcje, rysunki, ryty 
artystyczne, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, 
szablony [artykuły piśmienne], terminarze, torby do noszenia 
z papieru lub tworzywa sztucznego, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, usuwalne 
znaczki (stemple), wizytówki, zakładki, zapisy nutowe, zapro-
szenia, odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, bandany, 
bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla męż-
czyzn, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy polarowe, 
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, body [odzież], bojówki, 
buty dla kobiet, buty dziecięce, buty skórzane, buty sporto-
we, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki sportowe, czap-
ki z daszkiem, czapki [nakrycia głowy], części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, daszki, dżinsy, fartuchy, getry, gorsety, kamizel-
ki, kaptury [odzież], kimona, kombinezony [odzież], kominiarki, 
kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z nadrukami, koszulki 
z krótkim rękawem, kurtki, legginsy, maski na oczy, maski 
ochronne [odzież], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, szelki, paski skórzane [odzież], 41 Koncerty muzycz-
ne, Występy muzyczne na żywo, Występy zespołów rocko-
wych na żywo, Rozrywka w postaci koncertów, Usługi eduka-
cyjne w zakresie muzyki, Fotografia, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Publikowanie książek, Usługi edycji 
wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Publikowanie materia-
łów multimedialnych online, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobra-
nia, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzi-
nie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 
Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostęp-
nianie treści audio online nie do pobrania.

(210) 547372 (220) 2022 09 20
(731) MARCINKOWSKA SYLWIA, Warszawa;  

KOLAŃSKA KAROLINA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJE GASTRO ...w dobrych rękach SZKOLENIA



62 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT42/2022

(531) 11.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how 
[szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547373 (220) 2022 09 21
(731) MAJCHRZAK SYLWIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TB

(531) 26.01.04, 27.05.22, 29.01.15
(510), (511) 41 Udostępnianie kręgielni, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, 43 Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 547374 (220) 2022 09 21
(731) MARZEC PAWEŁ MAREC, Bychawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P Przydasie.pl

(531) 26.01.01, 26.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: 
koszykami, ręcznikami, szkatułkami i kuferkami, świecami, 
woskami, torbami i workami na zakupy, zegarami, zegarkami, 
ozdobami świątecznymi i okolicznościowymi, podporami 
do roślin, maskami do nurkowania, dzwonkami do rowerów, 
pedałami do rowerów, opaskami odblaskowymi, błotnikami 
rowerowymi, odzieżą, doniczkami i pojemnikami, meblami 
ogrodowymi, narzędziami ogrodniczymi, nawozami, oświe-
tleniem, artykułami biurowymi, meblami biurowymi, ręczny-
mi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla lu-
dzi i zwierząt, sztućcami, nożami kuchennymi i przyrządami 
do cięcia do użytku kuchennego, aparaturą, urządzeniami 
i kablami do zastosowania w elektryce, magnesami, ma-
gnetyzerami i demagnetyzerami, urządzeniami mierzącymi, 
wykrywającymi, monitorującymi i kontrolującymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z: koszykami, ręcznikami, 
szkatułkami i kuferkami, świecami, woskami, torbami i worka-
mi na zakupy, zegarami, zegarkami, ozdobami świątecznymi 
i okolicznościowymi, podporami do roślin, maskami do nur-
kowania, dzwonkami do rowerów, pedałami do rowerów, 
opaskami odblaskowymi, błotnikami rowerowymi, odzieżą, 
doniczkami i pojemnikami, meblami ogrodowymi, narzę-
dziami ogrodniczymi, nawozami, oświetleniem, artykułami 
biurowymi, meblami biurowymi, ręcznymi przyborami hi-
gienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, sztuć-
cami, nożami kuchennymi i przyrządami do cięcia do użytku 
kuchennego, aparaturą, urządzeniami i kablami do zastoso-

wania w elektryce, magnesami, magnetyzerami i demagne-
tyzerami, urządzeniami mierzącymi, wykrywającymi, moni-
torującymi i kontrolującymi.

(210) 547376 (220) 2022 09 21
(731) WRB INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYLINDRY WRB

(531) 02.01.04, 02.01.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 Artykuły do użytku z tytoniem, Tytoń i produk-
ty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Waporyzatory oso-
biste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, 
Zapałki, Bibułki papierosowe, Cygarniczki, Fajki, Fajki wodne, 
Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, Gilotynki do cygar, Gilzy 
papierosowe, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrze-
wania, Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla 
palaczy, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Substytuty tyto-
niu, Tabaka, Wyroby tytoniowe, Cygara elektroniczne, Elek-
troniczne ładowalne papierośnice, Ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, Papierosy elektroniczne, Waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, Zestawy do palenia papie-
rosów elektronicznych, Środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne.

(210) 547377 (220) 2022 09 21
(731) DOT2DOT SPÓŁKA AKCYJNA, Batorowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOLURE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Obróbka i przetwarzanie materiałów na za-
mówienie osób trzecich, mianowicie wytwarzanie opako-
wań dla produktów osób trzecich, Usługi drukowania na za-
mówienie osób trzecich.

(210) 547405 (220) 2022 09 21
(731) BARBARSKA ELŻBIETA RACHU VERT, Stasi Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RV Rachu Vert
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(531) 27.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Księgowość, 36 Doradztwo finansowe doty-
czące podatków.

(210) 547407 (220) 2022 09 21
(731) BRATSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej elementów 
wykończeniowych budowlanych, kostki brukowej, płyt ta-
rasowych, płyt chodnikowych, ogrodzeń, kamienia budow-
lanego, kruszywa i kamieni ozdobnych, oferowanie w skle-
pach internetowych galanterii budowlanej.

(210) 547419 (220) 2022 09 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) VIVASTON
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 547421 (220) 2022 09 22
(731) KWIATKOWSKI TOMASZ AVO CORP., Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dla Brodacza

(531) 02.01.01, 24.17.25, 26.01.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Szampon do włosów, Szampony do włosów, 
Balsam po goleniu, Kremy po goleniu, Mleczko po goleniu, 
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Środki stosowane po go-
leniu, Zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia 
i środków stosowanych po goleniu, Produkty do układania 
włosów dla mężczyzn, Krem do twarzy, Krem do włosów, 
Kremy do golenia, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy 
do utrwalania fryzury, Kremy do włosów, Pomady do wło-
sów, Woski do układania włosów.

(210) 547423 (220) 2022 09 21
(731) KUFFEL-IBRAHIM ZUZANNA BUJANY KONIK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) est. 2020

(531) 21.01.25, 03.03.24, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Wyroby cukiernicze, Słody-
cze, Napoje na bazie kawy, Żywność na bazie mąki, Ciasta , 
32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, 43 Kawiarnia, Usługi gastronomiczne, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Serwowanie napojów i żywności.

(210) 547428 (220) 2022 09 22
(731) HECTOLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zimin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hectolove

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Budy dla psów, Budy dla psów [psie budy], Budy dla 
zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla 
zwierząt domowych, Koszyki dla psów, Meble dla zwierząt 
domowych, Posłania dla psów, Posłania dla zwierząt, Posła-
nia dla zwierząt domowych, Przenośne budy, Budki dla zwie-
rząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
Przenośne posłania dla zwierząt domowych.

(210) 547432 (220) 2022 09 22
(731) LEGIETA ALEKSANDRA, HUTNIKIEWICZ BARTOSZ RK9 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inficare

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Maski do oddychania, inne niż do sztucznego 
oddychania, Maski do oddychania, 10 Aparatura medyczna 
do leczenia chorób układu oddechowego, Aparatura me-
dyczna wspomagająca oddychanie, Inhalatory, Inhalatory 
do celów medycznych [sprzedawane puste], Inhalatory tle-
nowe do celów medycznych, Koncentratory tlenu do zasto-
sowań medycznych, Maski LED do celów leczniczych, Maski 
terapeutyczne na twarz, Poduszki podgrzewane [podkładki] 
do celów medycznych, Poduszki podgrzewane, nieelek-
tryczne, do celów medycznych, Poduszeczki do powstrzy-
mywania chrapania, Termometry do pomiaru gorączki, Ter-
mometry lekarskie, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, 
Urządzenia do wprowadzania w sztuczny sen, Urządzenia 
medyczne do ćwiczenia technik oddychania, Maski i sprzęt 
do sztucznego oddychania, Ciśnieniomierze, Cyfrowe apara-
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ty elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi [sfigmomano-
metry], urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów me-
dycznych.

(210) 547436 (220) 2022 09 22
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAVEL MOBILE VODKA

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka.

(210) 547440 (220) 2022 09 22
(731) IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) iron pack
(510), (511) 16 Papier, karton, tektura, tektura falista i wyro-
by z tych materiałów do pakowania i transportu, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania o ile zawarte są w kla-
sie 16, Towary z papieru lub kartonu, takie jak: koszyki, po-
jemniki, skrzynie, pudełka, pudła klapowe, pudła fasonowe 
i wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, obwoluty, prze-
kładki i rury, Towary z papieru, kartonu lub tektury, takie jak: 
skrzynki, tacki, torby, torebki, koperty, woreczki do pakowa-
nia, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, Folie z two-
rzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania 
lub zabezpieczania w transporcie, Opakowania do butelek 
z kartonu lub papieru, kątowniki piankowe [wyroby z pian-
ki polipropylenowej], Taśmy przylepne do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, Gumki recepturki, Torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, Etykiety z papieru lub kartonu, Wstążki papierowe do pa-
kowania towarów, Urządzenia zawarte w klasie 16 służące 
do pakowania takie jak: napinacze, bandownice, dyspensery 
do taśmy.

(210) 547441 (220) 2022 09 22
(731) Axiomtek Co., Ltd, Nowe Tajpej, TW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AX

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Komputery, Urządzenia do przetwarzania da-
nych, Pamięci komputerowe, Karty pamięci SD, Optyczne 
nośniki danych, 42 Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie i tworzenie komputerowych 
programów przetwarzania danych, Usługi doradztwa tech-

nologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, Usługi 
projektowania związane z układami scalonymi, Wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 547442 (220) 2022 09 22
(731) Axiomtek Co., Ltd, Nowe Tajpej, TW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXIOMTEK

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Komputery, Urządzenia do przetwarzania da-
nych, Pamięci komputerowe, Karty pamięci SD, Optyczne 
nośniki danych, 42 Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie i tworzenie komputerowych 
programów przetwarzania danych, Usługi doradztwa tech-
nologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, Usługi 
projektowania związane z układami scalonymi, Wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 547446 (220) 2022 09 22
(731) SZYNWELSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpaceFest!

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, Organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, Organizowanie festiwali, Organizowa-
nie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie imprez 
muzycznych.

(210) 547449 (220) 2022 08 02
(731) SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 7 Przecinarki [obrabiarki], Piły [maszyny], Brzesz-
czoty pił [części maszyn], Ostrza [części maszyn], Narzędzia 
[części maszyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcz-
ny, 8 Piły [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawające [narzędzia 
ręczne], Brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], Ostrza 
[narzędzia ręczne], Przecinaki [narzędzia ręczne].
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(210) 547451 (220) 2022 09 23
(731) GROMADA TOMASZ ATMAL, Myślenice 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATMAL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Naprawa dachów, Izolowanie dachów, Kon-
serwacja i naprawa rynien dachowych, Izolacja ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Instalacja po-
kryć dachowych, Pokrywanie dachów papą, Izolacja dachów, 
Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, Malowanie 
domów, Malowanie budynków, Malowanie powierzchni bu-
dynków, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrz-
nych, Usługi dekarskie, Usługi instalacji dachów, Instalacja 
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w kon-
strukcjach, Ponowna obróbka powierzchni dachów.

(210) 547452 (220) 2022 09 23
(731) WOJTACHNIO RAFAŁ STALMART, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM StalMart

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, 20 Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Ramy, Meble ła-
zienkowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Elementy me-
blowe, Meble metalowe.

(210) 547455 (220) 2022 09 23
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW WARSAW AERO CLUB

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.17, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.08, 
18.05.03, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 37 Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczą-
ce przemysłu transportu lotniczego, Usługi konserwacji i na-
praw samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, 39 Trans-
port lotniczy, Zwiedzanie turystyczne, Informacja o transpor-
cie, Czarterowanie statków powietrznych, Pilotowanie, Usługi 
kontroli ruchu lotniczego, Usługi nawigacji lotniczej, Usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, 41 Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi spor-
towe i kulturalne, Szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochro-
niarstwa, Szkolenie sportowe, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Usługi w zakresie edukacji i rozrywki 
dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, Udostępnianie 

sprzętu sportowego, Organizowanie zawodów sportowych, 
Instruktaż lotniczy, Udostępnianie obiektów i sprzętu do re-
kreacji sportowej.

(210) 547457 (220) 2022 09 23
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW AEROKLUB WARSZAWSKI

(531) 03.07.17, 18.05.03, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.08, 26.04.16, 
26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 37 Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczą-
ce przemysłu transportu lotniczego, Usługi konserwacji i na-
praw samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, 39 Trans-
port lotniczy, Zwiedzanie turystyczne, Informacja o transpor-
cie, Czarterowanie statków powietrznych, Pilotowanie, Usługi 
kontroli ruchu lotniczego, Usługi nawigacji lotniczej, Usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, 41 Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi spor-
towe i kulturalne, Szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochro-
niarstwa, Szkolenie sportowe, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Usługi w zakresie edukacji i rozrywki 
dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, Udostępnianie 
sprzętu sportowego, Organizowanie zawodów sportowych, 
Instruktaż lotniczy, Udostępnianie obiektów i sprzętu do re-
kreacji sportowej.

(210) 547459 (220) 2022 09 22
(731) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NBP AKADEMIA NBP NARODOWY BANK POLSKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 
07.01.08, 07.01.24

(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, 
majątek nieruchomy, operacje bankowe, depozyty przed-
miotów wartościowych, informacje finansowe, operacje fi-
nansowe, inwestycje kapitałowe, elektroniczny transfer kapi-
tału, operacje walutowe, finansowe operacje rozrachunkowe, 
transakcje finansowe, wymiana walut, weryfikacja czeków, 
wymiana pieniędzy , 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
usługi sportowe i kulturalne, edukacja, informacje o edukacji, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu-
ga kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny eduka-
cji lub rozrywki, pokazy jako kształcenie praktyczne, usługi 
muzeów w zakresie organizacji wystaw, organizowanie i pro-
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wadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organi-
zowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(210) 547463 (220) 2022 09 22
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Paczkomat 24/7

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia 
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyj-
mowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz 
części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe 
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za po-
średnictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje mobilne, 
Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzch-
ni reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów rekla-
mowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 
Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, 
Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów za-
mówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o skła-
dowaniu towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pa-
kowanie i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek 
i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek 
przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiado-
mości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór i przewoże-
nie towarów, w szczególności magazynowanie, odbiór i trans-
port pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek przez elektroniczne 
ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczególności 
dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych 
klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi 
transportu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieuję-
te w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazy-
nowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, 
Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi 
transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywno-
ści, Transport żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa 
żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie 
produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie to-
warów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie towa-
rów w dużych ilościach, Usługi związane z magazynowaniem 
towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa 
towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierza-
nie wysyłek [informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie 
paczek na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób 
i towarów do celów transportu, Usługi doradztwa związane 
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje doty-
czące transportu].

(210) 547464 (220) 2022 09 22
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek , 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 547466 (220) 2022 09 22
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Paczka w Weekend
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(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.14, 27.05.05
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń , 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie), Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 547467 (220) 2022 09 22
(731) CHRUŚCIEL ŁUKASZ TBBS POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bezpieczneotoczenie.pl

(531) 07.03.11, 02.09.01, 02.09.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 Czyszczenie budynków, Czyszczenie samo-
chodów, Dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń, Zwalczanie 
szkodników i dezynfekcja, Dezynfekcja budynków zapo-
biegająca plagom bakterii, Czyszczenie pojazdów, Czysz-
czenie aut, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie 
higieniczne [budynki], Czyszczenie elewacji budynków, 

Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszczenie przemysło-
we budynków, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni bu-
dynków, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, Oczyszczanie strumie-
niowo-ścierne powierzchni, Dezynfekowanie pomieszczeń 
w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, Dezynfekowanie 
słuchawek telefonicznych, Czyszczenie powierzchni podłóg, 
Czyszczenie budynków [wnętrz], Czyszczenie powierzchni 
sufitów, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie bu-
dynków [powierzchni zewnętrznych], 40 Dezodoryzacja 
powietrza, Odkażanie materiałów niebezpiecznych, Wypo-
życzanie generatorów, Oczyszczanie powietrza, 42 Badania 
bakteriologiczne, Badania i testy bakteriologiczne, Konsulta-
cje i badania bakteriologiczne.

(210) 547469 (220) 2022 09 23
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) POD KOREK
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej napojów alko-
holowych.

(210) 547470 (220) 2022 09 23
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW AEROKLUB WARSZAWSKI

(531) 26.04.03, 26.04.16, 26.04.18, 18.05.03, 03.07.17, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 37 Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące 
przemysłu transportu lotniczego, Usługi konserwacji i napraw 
samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, 39 Transport lot-
niczy, Zwiedzanie turystyczne, Informacja o transporcie, Czar-
terowanie statków powietrznych, Pilotowanie, Usługi kontroli 
ruchu lotniczego, Usługi nawigacji lotniczej, Usługi w zakresie 
organizowania wycieczek, 41 Usługi w zakresie edukacji i na-
uczania, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi sportowe i kultural-
ne, Szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa, Szko-
lenie sportowe, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Usługi w zakresie edukacji i rozrywki dotyczące 
lotnictwa i spadochroniarstwa, Udostępnianie sprzętu sporto-
wego, Organizowanie zawodów sportowych, Instruktaż lotni-
czy, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej.

(210) 547471 (220) 2022 09 23
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW WARSAW AERO CLUB

(531) 03.07.17, 18.05.03, 26.04.03, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 37 Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące 
przemysłu transportu lotniczego, Usługi konserwacji i napraw 
samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, 39 Transport lot-
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niczy, Zwiedzanie turystyczne, Informacja o transporcie, 
Czarterowanie statków powietrznych, Pilotowanie, Usługi 
kontroli ruchu lotniczego, Usługi nawigacji lotniczej, Usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, 41 Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi spor-
towe i kulturalne, Szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochro-
niarstwa, Szkolenie sportowe, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Usługi w zakresie edukacji i rozrywki 
dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, Udostępnianie 
sprzętu sportowego, Organizowanie zawodów sportowych, 
Instruktaż lotniczy, Udostępnianie obiektów i sprzętu do re-
kreacji sportowej.

(210) 547472 (220) 2022 09 22
(731) NGUYEN THI LAN PHUONG TRANG PHUC, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ding Tea.PL

(531) 27.05.01, 24.17.02, 07.01.01, 07.01.12
(510), (511) 30 Napoje kawowe, napoje czekoladowe, nie-
lecznicze napoje herbaciane, napoje kawowe z mlekiem, 
napoje herbaciane z mlekiem, napoje na bazie czekolady 
z mlekiem, 32 Napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, 
napoje aromatyzowane owocami, soki owocowe, napoje 
na bazie owoców, napoje z soku aloesu, napoje owocowe 
i soki owocowe.

(210) 547476 (220) 2022 09 23
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYDIVE WARSZAWA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 Usługi konserwacyjne i naprawcze doty-
czące przemysłu transportu lotniczego, Usługi konserwa-
cji i napraw samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, 
39 Transport lotniczy, Zwiedzanie turystyczne za pomocą 
samolotów i spadochronów, Informacja o transporcie za po-
mocą samolotów i spadochronów, Czarterowanie statków 
powietrznych, Pilotowanie, Usługi kontroli ruchu lotniczego, 
Usługi nawigacji lotniczej, Usługi w zakresie organizowania 
wycieczek samolotowych i spadochronowych, 41 Usługi w za-
kresie edukacji i nauczania związane z lotnictwem i spado-
chroniarstwem, Usługi w zakresie rozrywki związane z lotnic-
twem i spadochroniarstwem, Usługi sportowe i kulturalne 
związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, Szkolenia 
w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa, Szkolenie sporto-
we związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] związane z lot-
nictwem i spadochroniarstwem, Usługi w zakresie edukacji 
i rozrywki dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, Udo-
stępnianie sprzętu sportowego, Organizowanie zawodów 
sportowych, Instruktaż lotniczy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rekreacji sportowej.

(210) 547478 (220) 2022 09 23
(731) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYDIVE WARSAW

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi konserwacyjne i naprawcze doty-
czące przemysłu transportu lotniczego, Usługi konserwa-
cji i napraw samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, 
39 Transport lotniczy, Zwiedzanie turystyczne za pomocą 
samolotów i spadochronów, Informacja o transporcie za po-
mocą samolotów i spadochronów, Czarterowanie statków 
powietrznych, Pilotowanie, Usługi kontroli ruchu lotniczego, 
Usługi nawigacji lotniczej, Usługi w zakresie organizowania 
wycieczek samolotowych i spadochronowych, 41 Usługi w za-
kresie edukacji i nauczania związane z lotnictwem i spado-
chroniarstwem, Usługi w zakresie rozrywki związane z lotnic-
twem i spadochroniarstwem, Usługi sportowe i kulturalne 
związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, Szkolenia 
w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa, Szkolenie sporto-
we związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] związane z lot-
nictwem i spadochroniarstwem, Usługi w zakresie edukacji 
i rozrywki dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, Udo-
stępnianie sprzętu sportowego, Organizowanie zawodów 
sportowych, Instruktaż lotniczy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rekreacji sportowej.

(210) 547479 (220) 2022 09 22
(731) NILTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NiLTECH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Pojedyncze drobne wyroby metalowe.

(210) 547480 (220) 2022 09 22
(731) DOWIATT ZOFIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stratus In Motion
(510), (511) 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama 
i usługi reklamowe, Usługi badawcze związane z reklama, 
Usługi agencji modelek i modeli związane z reklama, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Produkcja 
reklam, Produkcja reklam radiowych, Produkcja materiałów 
reklamowych, Kampanie marketingowe, Usługi rozwoju 
w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Pu-
blikacja treści reklamowych, Zapewnianie modelek i modeli 
do reklamy, Zapewnianie modelek i modeli do celów promo-
cyjnych, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamo-
wych, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz modeli i modelek, Reżyserowanie 
filmów reklamowych, Edycja postprodukcyjna reklam, Usługi 
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii roz-
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woju marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi 
w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie wyceny marki, Usłu-
gi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia roz-
poznawalności marki na rzecz innych, Opracowywanie stra-
tegu przedsiębiorstw, Planowanie strategii marketingowych, 
Opracowywanie strategu i pomysłów marketingowych, 
Usługi w zakresie strategii biznesowych, Badania w dziedzi-
nie strategii marketingowych, Doradztwo w zakresie stra-
tegii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Usługi konsultacyjne 
i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi dorad-
cze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Opra-
cowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz 
innych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie 
promocją sławnych osób, Promocja sprzedaży, Promocja to-
warów przy pomocy influencerów, Marketing internetowy, 
Przygotowywanie planów marketingowych!, Marketing do-
tyczący promocji, Usługi marketingowe, Informacja marke-
tingowa, Doradztwo w zakresie marketingu, Porady w zakre-
sie marketingu, Analiza trendów marketingowych, Marketing 
imprez i wydarzeń, Pomoc w zakresie marketingu, Usługi 
reklamowe i marketingowe, Doradztwo reklamowe i marke-
tingowe, Marketing opierający się na współpracy z influence-
rem [influencer marketing], Usługi konsultacyjne w zakresie 
marketingu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu, Usługi w zakresie marke-
tingu produktów, Doradztwo dotyczące zarządzania marke-
tingowego, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Pokazy mody w celach 
handlowych, Pokazy mody w celach promocyjnych [organi-
zacja -], Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, 
Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie po-
kazów mody w celach handlowych, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych, Prowadzenie wystaw w ramach wir-
tualnych targów handlowych online, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działal-
ności artystycznej], Impresariat w działalności artystycznej, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych , 41 Produkcja nagrań audiowizualnych, Pro-
dukcja filmów, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja widowisk, Edukacja, Edukacja 
zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Doradz-
two zawodowe [edukacja], Budowanie zespołu (edukacja), 
Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Kursy edukacyjne 
dotyczące projektowania, Kursy w zakresie rozwoju osobi-
stego, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla 
dorosłych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Szkolenie w oparciu o komputery, Szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, Szkolenie w zakresie walki z fałszerstwem 
w celu rozpoznawania podróbek, Przekazywanie wiedzy 
biznesowej i know-how [szkolenie], Tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do podcastów, Publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Usługi edukacyjne związane z modą, 
Wynajmowanie modeli do pozowania artystom, Reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Reżysero-
wanie sztuk, Reżyserowanie przedstawień, Reżyserowanie 
przedstawień muzycznych, Reżyserowanie lub wystawianie 
sztuk, Reżyserowanie widowisk teatralnych, Wypożyczanie 
scenografii, Produkcja sztuk, Produkcja przedstawień, Pro-

dukcja widowisk teatralnych, Montaż wideo, Montaż filmów, 
Montaż programów telewizyjnych, Montaż programów 
radiowych, Montaż taśm wideo, Montaż filmów (kinemato-
graficznych -), Montaż filmów kinowych, Edycja zdjęć, Edycja 
nagrań wideo, Edycja nagrań audio, Edycja druków zawiera-
jących obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Montaż filmów fotograficznych, Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Organizowanie i prezentowanie 
pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Wystawy 
sztuki, Impresariat artystyczny, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy filmowych, Usługi związane z pisaniem scena-
riuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
42 Projektowanie scenografii przedstawień, Projektowanie 
stron głównych i witryn internetowych, Usługi w zakresie 
tworzenia witryn internetowych, Tworzenie witryn interne-
towych na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn interne-
towych, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn 
internetowych, Projektowanie i tworzenie witryn interneto-
wych dla osób trzecich.

(210) 547485 (220) 2022 09 23
(731) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) NEXO
(510), (511) 9 Soczewki optyczne okularowe, 35 Usługi han-
dlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz 
inne sieci komunikacji) związane z następującymi produkta-
mi: Soczewki optyczne okularowe.

(210) 547490 (220) 2022 09 23
(731) TAMMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUTOY LOUNGE

(531) 25.05.02, 25.12.01, 26.04.22, 10.01.11, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ka-
wiarnie, Koktajlbary, Puby, Serwowanie napojów alkoholo-
wych, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi barów i restau-
racji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi 
barów z fajkami wodnymi, Usługi barowe, Usługi kawiarni, 
Usługi koktajlbarów, Usługi bufetów w zakresie barów kok-
tajlowych.

(210) 547491 (220) 2022 09 23
(731) TAMMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) KRUTOY
(510), (511) 34 Elektroniczne fajki do tytoniu, Elektroniczne 
fajki wodne, Fajki wodne, Torby na fajki, Torebki na fajki, Szka-
tułki na fajki wykonane z metali szlachetnych, Stojaczki na faj-
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ki, Fajki, Aromaty do tytoniu, Artykuły do użytku z tytoniem, 
Herbata do palenia jako zamiennik tytoniu, Melasa ziołowa 
[zamienniki tytoniu], Mokry tytoń [mu’assel], Pojemniczki 
na tytoń, Pojemniki na tytoń i humidory, Puszki na tytoń, 
Słoiki na tytoń, Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń hookah, 
Pojemniki na tytoń, Urządzenia do podgrzewania substytu-
tów tytoniu w celu wdychania, Urządzenia do podgrzewa-
nia tytoniu w celu wdychania, Wyroby tytoniowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stoso-
wania z tytoniem, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Koktajlbary, Orga-
nizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restaura-
cje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne arty-
kuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, Usługi barmanów, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów z fajkami 
wodnymi, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi kok-
tajlbarów, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankie-
tów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w za-
kresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie pubów, Usługi 
w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości, Usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów.

(210) 547492 (220) 2022 09 23
(731) DOŁBEŃ MARTA KF, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Keratin Factory
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjer-
skich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Fryzjerstwo, Sty-
lizacja, układanie włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi 
prostowania włosów, Kuracje do włosów, Usługi rozjaśniania 
włosów, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Odbudowa wło-
sów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów.

(210) 547493 (220) 2022 09 24
(731) AGORA-OŚWIETLENIE B.KUCHARCZYK 

W.KUCHARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGORA LIGHTING

(531) 13.01.12, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 Abażury, Abażury do lamp, Elektryczne in-
stalacje oświetleniowe, Elektryczne lampy wyładowcze 
do celów oświetleniowych, Elektryczne lampy żarowe, Elek-
tryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Elektryczne 
oprawy oświetleniowe, Elektryczne oświetlenie światłowo-

dowe, Elektryczne światełka okolicznościowe, Elektryczne 
systemy oświetlenia szynowego, Elektryczne urządzenia 
oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne urządzenia oświe-
tlenia dekoracyjnego, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, 
Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, Elementy 
odciążnikowe do lamp wiszących, Elementy oświetleniowe, 
Elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, Fluorescen-
cyjne elementy oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne 
urządzenia oświetleniowe, Halogenowe oprawy oświetle-
niowe, Instalacje oświetleniowe, Klosze do lamp [kominki], 
Kominy do lamp olejowych, Lampki elektryczne na cho-
inki, Lampiony elektryczne, Lampiony na świece, Lamp-
ki biurkowe, Lampki do czytania, Lampki nocne, Lampki 
przyczepiane do książki, Lampy biurkowe, Lampy do bez-
piecznego oświetlenia, Lampy do celów oświetleniowych, 
Lampy do dekoracji świątecznych, Lampy do użycia na wol-
nym powietrzu, Lampy elektryczne, Lampy elektryczne 
do oświetlenia wnętrz, Lampy elektryczne do oświetlenia 
zewnętrznego, Lampy fluorescencyjne, Lampy fluorescen-
cyjne rurowe do oświetlania, Lampy halogenowe, Lampy 
kierujące światło ku górze, Klosze kuliste do lamp, Lampy 
kwarcowe, Lampy LED, Lampy łukowe [wyposażenie oświe-
tleniowe], Lampy metalohalogenkowe, Obudowy do lamp 
, Lampy olejowe, Lampy oświetleniowe, Lampy próżniowe, 
Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Lampy rtę-
ciowe, Lampy rurowe wyładowcze (elektryczne) do oświe-
tlenia, Lampy ścienne, Lampy słoneczne, Lampy stojące, 
Lampy stołowe, Lampy stroboskopowe [ozdobne], Szkła 
do lamp, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Lampy w for-
mie świeczki, Lampy wiszące, Lampy wyładowcze, Lampy 
wyposażone w rozsuwane wsporniki, Lampy z elastycznym 
ramieniem, Lampy z soczewkami Fresnela, Latarnie, Latarnie 
ceramiczne, Listwy świetlne, Miniaturowe żarówki oświe-
tleniowe, Oprawki do lamp, Oprawy, obudowy i osłony 
do oświetlenia, Osłony do lamp, Osłony do latarni, Oprawy 
oświetleniowe sufitowe, Oprawy oświetleniowe do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, Oprawy oświetleniowe, 
Osłony szklane będące akcesoriami do lamp słonecznych, 
Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt oświetleniowy, Oświetlenie 
bezpieczeństwa, Oświetlenie dachowe [lampy], Oświetlenie 
dekoracyjne, Oświetlenie do montażu na ścianie, Oświetle-
nie elektryczne, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie nastrojowe, 
Oświetlenie nastrojowe LED, Oświetlenie ogrodowe, Oświe-
tlenie ścienne, Oświetlenie solarne, Oświetlenie sufitowe, 
Oświetlenie sufitowe typu downlight, Oświetlenie typu LED 
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie wystawowe, 
Oświetlenie zewnętrzne, Oświetleniowe oprawy, Ozdob-
ne oświetlenie na gaz, Ozdobne zestawy oświetleniowe, 
Ozdoby choinkowe [lampy], Ozdoby świetlne na drzewka 
bożonarodzeniowe [światełka elektryczne], Palniki do lamp, 
Przenośne lampiony (chochin), Przenośne lampy [oświetle-
niowe], Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], Przewody 
świetlne do celów oświetleniowych, Reflektory do lamp, Re-
flektory, Reflektory oświetleniowe, Rurowe lampy wyładow-
cze [elektryczne] do oświetlenia, Rurowe lampy wyładowcze 
(elektryczne) do celów oświetleniowych, Rury oświetlenio-
we, Stojące lampy, Stojaki do lamp, Sufitowe lampy wiszące, 
Światła do dekoracji świątecznych, Światła do mocowania 
na szynach, Światła do instalacji na zewnątrz, Światełka lin-
kowe, łańcuchy z lampkami, Światła akcentowe do użytku 
wewnętrznego, Światła sufitowe, Światłowodowe instalacje 
oświetleniowe, Świece bezpłomieniowe, Świece elektrycz-
ne, Świece elektryczne na baterie, Świece LED, Świetlówki, 
Szkła do lamp, Szklane osłony na lampy, Szkło oświetlenio-
we, Sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], Sznury 
lampek, Szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], 
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Szyny zawieszone [niezelektryfikowane] do elektrycznej 
oprawy oświetleniowej, Uchwyty lamp, Urządzenia i insta-
lacje oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia 
oświetleniowe LED, Wisiorki do żyrandoli, Wyposażenie 
oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, Żarówki i akceso-
ria do nich, Żarniki do lamp elektrycznych, Zespoły świetl-
ne, Zwieńczenia lamp, Żyrandole, Źródła światła o pełnym 
spektrum światła, 35 Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednic-
twem internetu, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Dystrybucja broszur reklamo-
wych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w kom-
puterowych bazach danych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Or-
ganizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, Pokazy towarów 
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także 
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów do-
mowych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządza-
nie nimi, Publikowanie materiałów reklamowych, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Skomputeryzowane usługi w zakresie 
składania zamówień online, Udostępnianie informacji o pro-
duktach konsumenckich, Udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, Udzielanie porad konsumenckich do-
tyczących produktów, Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetle-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi w zakresie informacji handlowych za po-
średnictwem internetu, Usługi w zakresie tworzenia marki, 
Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie zamówień online, Usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Zapewnia-
nie konsumentom rekomendacji o towarach w celach han-
dlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
42 Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, 
Badanie jakości produktów, Doradztwo techniczne zwią-
zane z projektowaniem, Kontrola jakości towarów i usług, 
Ocena jakości produktów, Ocena opracowywania produktu, 
Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Projektowa-
nie i opracowywanie produktów konsumenckich, Projekto-
wanie nowych produktów, Projektowanie produktu [wzor-
nictwo], Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testowanie 
bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Udzielanie 
informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, Udzie-
lanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, 
Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze 
w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie projektowania, Usługi projektowania na za-
mówienie, Usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, 
Usługi w zakresie projektowania produktów, Wzornictwo 
i opracowywanie produktów, Wzornictwo przemysłowe 
i projektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspo-
magane komputerowo.

(210) 547496 (220) 2022 09 25
(731) KŁAPCIA ANDRZEJ KAMA STYL-SZABLON 

PROFESSIONAL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOLBAZ

(531) 26.11.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 547497 (220) 2022 09 25
(731) WÓJCICKI MICHAŁ, Otmuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecomodus

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.15.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 Części modułowe (Niemetalowe -) do budowa-
nia budynków prefabrykowanych, Domy prefabrykowane (Nie-
metalowe -), Domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do mon-
tażu], Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], Elementy 
budowlane prefabrykowane (Niemetalowe -), Garaże prefabry-
kowane, nie z metalu, Niemetalowe budynki prefabrykowane, 
Platformy prefabrykowane, niemetalowe, Prefabrykowane 
domki dla zwierząt, niemetalowe, Prefabrykowane elementy 
budowlane (Niemetalowe -), Prefabrykowane kabiny dźwię-
koszczelne, nie z metalu, Prefabrykowane konstrukcje nieme-
talowe, Prefabrykowane kurniki wykonane z materiałów innych 
niż metal, Prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane 
do montażu na miejscu, Prefabrykowane, niemetalowe baraki 
do przechowywania, Prefabrykowane ściany niemetalowe, 
Prefabrykowane segmentowe kurniki, nie z metalu, Prefabry-
kowane stajnie, niemetalowe, 37 Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Prace konstrukcyjne domów z pre-
fabrykatów, Stawianie domów z prefabrykatów, Wznoszenie 
budynków prefabrykowanych, Wznoszenie prefabrykowanych 
budynków i konstrukcji, 40 Wytwarzanie na zamówienie prefa-
brykowanych elementów konstrukcyjnych, Wytwarzanie na za-
mówienie budynków prefabrykowanych.

(210) 547503 (220) 2022 09 23
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krypto znaczek
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(531) 20.05.21, 22.01.05, 22.01.06, 26.04.04, 26.04.09, 
26.04.16, 27.05.01, 29.01.13

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

(210) 547510 (220) 2022 09 23
(731) RODŹ ARTUR ADIAMO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamie-
ni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szla-
chetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria 
dla dzieci, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria fanta-
zyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, bi-
żuteria szlachetna, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wy-
konana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali 
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wy-
tworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kryształu, 
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki (bi-
żuteria), bransoletki charytatywne, bransoletki z haftowanej 
tkaniny (biżuteria), bransoletki na kostkę, bransoletki na kost-
kę, bransoletki pozłacane, bransoletki z metali szlachetnych, 
bransolety, bransolety obręcze, breloczki do kluczy, breloczki 
do kluczy jako biżuteria (ozdoby), breloczki do kluczy wyko-
nane z metali szlachetnych, broszki (biżuteria), broszki ozdob-
ne (biżuteria), broszki pokryte złotem (biżuteria), charmsy, 
cyrkonia, części i akcesoria do biżuterii, diadem, diamenty, 
drut złoty, druciki z metali szlachetnych (biżuteria), fantazyjna 
biżuteria, gagat nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, 
jadeit (biżuteria), kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie 

półszlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamie-
nie szlachetne (klejnoty), kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i ich imitacje, kasetki na biżuterię (szkatułki), wi-
siorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, 
wyroby jubilerskie (biżuteria), wyroby jubilerskie dla zwierząt, 
wyroby jubilerskie z perłami, zapięcia do biżuterii, zapięcia 
do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki, zawieszki 
do bransoletek, zawieszki do naszyjników, złote bransoletki, 
złote kolczyki, złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, 
złote naszyjniki, złoto, złoto jego stopy, kasety do prezenta-
cji wyrobów jubilerskich, kolczyki, kolczyki do uszu, kolczy-
ki pozłacane, kolczyki wiszące, koraliki do wyrobu biżuterii, 
krzyżyki (biżuteria), łańcuszki (biżuteria), łańcuszki jubilerskie, 
medale, medalion (biżuteria), monety, naszyjniki, naszyjniki 
(biżuteria), naszyjniki z metali szlachetnych, nici z metali szla-
chetnych (biżuteria), nici ze srebra (biżuteria), obrączki ślub-
ne, oliwin (kamienie szlachetne), oliwin (peridot), opal, opra-
wy będące częścią biżuterii, oszlifowane diamenty, ozdoby 
(biżuteria), ozdoby do uszu w postaci biżuterii, pallad, pallad 
i jego stopy, perły, perły (biżuteria), perły hodowlane, perły 
naturalne, perły sztuczne, perydot, pierścionki, pierścionki 
(biżuteria), pierścionki (biżuteria) z metali szlachetnych, pier-
ścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, 
pierścionki (wyroby jubilerskie), pierścionki zaręczynowe, 
pierścionki złote, platyna, platyna i jej stopy, pozłacane na-
szyjniki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, rod, różań-
ce, rubin, spinel, spinki do krawatów, spinki do mankietów, 
srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebro, sygnety, szafi-
ry, szmaragdy, szpilki (biżuteria), szpilki do krawatów, szpilki 
ozdobne, tanzanit będący kamieniem szlachetnym, topaz, 
turmaliny, wisiorki.

(210) 547512 (220) 2022 09 23
(731) TOP NASIONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPNASIONA

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Nasiona słonecznika przetworzone, Nasio-
na, przetworzone, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Kukurydza, 
Nasiona, Ziarna [zboże], Ziarno do żywienia zwierząt, Zboże 
w ziarnach nieprzetworzone.

(210) 547513 (220) 2022 09 23
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krypto znaczek

(531) 20.05.21, 22.01.05, 22.01.06, 26.01.02, 26.04.04, 
26.04.09, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.13

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

(210) 547515 (220) 2022 09 23
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krypto znaczek

(531) 20.05.21, 22.01.05, 22.01.06, 26.01.02, 26.04.04, 
26.04.09, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 9 Znaki cyfrowe, optyczne czytniki znaków, 
chipy [układy scalone], karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], kodowane karty magnetyczne, naklejki termo-
czułe, nie do użytku medycznego, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], Publikacje elektroniczne, Pu-
blikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Książki 
elektroniczne do pobrania, skanery 3D, 16 Znaczki pocz-
towe, adresarki, bony wartościowe, etykiety z papieru lub 
kartonu, formularze [blankiety, druki], nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, biuletyny informacyjne, broszury, 35 Bez-
pośrednia reklama pocztowa, Gromadzenie danych, 
36 Wycena znaczków, usługi finansowe pieniężne i ban-
kowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Groma-
dzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w za-
kresie wyceny finansowej, Pośrednictwo w usługach finan-
sowych, Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, 
38 Transmisja plików cyfrowych, usługi, na które składa 
się nadawanie programów radiowych lub telewizyjnych, 
39 Frankowanie przesyłek pocztowych, 42 Udostępnianie 
informacji naukowych, Usługi tworzenia komputerowych 
programów multimedialnych zawierających informacje 
książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb eduka-
cyjnych.

(210) 547521 (220) 2022 09 23
(731) GRABEUS PATRYK, Pyskowice
(540) (znak słowny)
(540) MEDILIFE
(510), (511) 35 Sprzedaż środków sanitarnych i zaopatrzenia 
medycznego.

(210) 547526 (220) 2022 09 23
(731) PROBUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROBUD

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, 42 Projektowanie budowlane.

(210) 547527 (220) 2022 09 23
(731) OMICO ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OmicoVet
(510), (511) 5 Białkowe suplementy dla zwierząt, Chłonne 
pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, Chłonne pie-
luchy papierowe dla zwierząt domowych, Dezodoranty, inne 
niż dla ludzi lub zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz dla 
zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Dodatki 
odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, 
Jednorazowe maty treningowe dla zwierząt domowych, 
Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Jednorazo-
we wkładki wchłaniające do wyściełania klatek zwierząt do-
mowych, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [prepa-
raty], Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Lecznicze 
szampony dla zwierząt domowych, Majtki higieniczne dla 
zwierząt domowych, Mineralne suplementy diety dla zwie-
rząt, Neutralizator zapachu zwierząt domowych, Obroże 
przeciw pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze 
dla zwierząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Pasza 
lecznicza dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, Preparaty dez-
odoryzujące do kuwet zwierząt domowych, Preparaty 
do mycia zwierząt, Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu 
lub gryzieniu u zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwie-
rząt, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwie-
rząt, Preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domo-
wych, Preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, Preparaty 
nutraceutyczne dla zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze 
dla zwierząt domowych, Preparaty z mikroelementami dla 
ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla lu-
dzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwie-
rząt, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, 
Substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Su-
plementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów 
w proszku, Suplementy diety dla zwierząt domowych w po-
staci przekąsek, Lecznicze suplementy do żywności dla 
zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, 
Suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 
Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suplementy witami-
nowe i mineralne dla zwierząt domowych, Środki do mycia 
zwierząt [insektycydy], Środki odstraszające dla zwierząt, 
Środki odstraszające owady dla zwierząt, Środki wabiące dla 
zwierząt domowych, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla 
zwierząt domowych, Ziołowe maści na rany na skórze dla 
zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędze-
niu dla zwierząt domowych, 31 Aktywne drożdże suszone 
dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły 
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Artykuły spożywcze 
dla zwierząt mlecznych, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
morskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, 
Artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, 
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Ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], Ciasteczka 
zbożowe dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Ciastka słodowe 
dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Drożdże do pasz 
dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Glony jako pa-
sza dla zwierząt, Herbatniki słodowe dla zwierząt, Herbatniki 
zbożowe dla zwierząt, Jadalne produkty do żucia dla zwie-
rząt domowych, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
Jadalne smakołyki dla koni, Jadalne smakołyki dla zwierząt, 
Karma dla drobiu, Karma dla dzikiego ptactwa, Karma dla 
gryzoni, Karma dla koni, Karma dla kotów, Karma dla królików, 
Karma dla psów, Karma dla psów biorących udział w goni-
twach, Karma dla ptaków, Karma dla ptaków domowych, 
Karma dla ryb, Karma dla złotych rybek, Karma dla zwierząt 
domowych, Karmy i pasze dla zwierząt, Kiełki pszenicy jako 
pasza dla zwierząt, Konserwy rybne dla zwierząt domowych, 
Kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, Kości i pałeczki ja-
dalne dla zwierząt domowych, Lizawka (sól do lizania dla 
zwierząt), Materiały na podściółkę dla zwierząt, Mączka lnia-
na jako pasza dla zwierząt, Mączka skrobiowa [pokarm dla 
zwierząt], Mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Mąka sojo-
wa [pokarm dla zwierząt], Mesz dla tuczonych zwierząt ho-
dowlanych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Mie-
szanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwie-
rząt, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Mleko 
sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, 
Mleko w proszku dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Napoje 
dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, 
Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Odpady 
gorzelniane [pasza dla zwierząt], Otręby [pokarm dla zwie-
rząt], Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Pasze mięsne 
w puszce dla młodych zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, 
Podściółka dla zwierząt domowych, Pokarm dla chomików, 
Pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Po-
karm dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarm dla 
zwierząt udomowionych, Pokarmy puszkowane lub konser-
wowane dla zwierząt, Preparaty na pokarm dla pszczół, Pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty 
żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Proteiny pszenicz-
ne do żywności dla zwierząt, Przysmaki dla kotów [jadalne], 
Przysmaki dla psów [jadalne], Siemię lniane jako pasza dla 
zwierząt, Słód dla zwierząt, Smakołyki dla ptaków, jadalne, 
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków 
wołowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
Substancje na pokarm dla pszczół, Suszona lucerna dla zwie-
rząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych 
zwierząt, Środki odżywcze [karma] dla ryb, Wodorosty spo-
żywcze dla ludzi lub zwierząt, Wytłoki nasion oleistych dla 
zwierząt, Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, 
Ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, Ziarno do żywie-
nia zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Żywność 
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, 35 Informacja han-
dlowa, Informacja marketingowa, Promocja sprzedaży, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi han-
dlowe, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do pro-
duktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-

cji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dodatkami odżywczymi do żywności dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanami, 
chodnikami i matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kocami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ko-
smetykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściół-
ką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
karmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z posłaniami dla psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farma-
ceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku przyborami higienicznymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z transporterami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dodatkami odżywczymi do żywności dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanami, 
chodnikami i matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kocami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosi-
dełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z posłaniami dla psów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami i artykułami wetery-
naryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze ściółką dla zwierząt.

(210) 547529 (220) 2022 09 23
(731) OMICO ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Omico Active
(510), (511) 5 Białkowe suplementy dla zwierząt, Chłonne 
pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, Chłonne pie-
luchy papierowe dla zwierząt domowych, Dezodoranty, inne 
niż dla ludzi lub zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz dla 
zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Dodatki 
odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, 
Jednorazowe maty treningowe dla zwierząt domowych, 
Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Jednorazo-
we wkładki wchłaniające do wyściełania klatek zwierząt do-
mowych, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [prepa-
raty], Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Lecznicze 
szampony dla zwierząt domowych, Majtki higieniczne dla 
zwierząt domowych, Mineralne suplementy diety dla zwie-
rząt, Neutralizator zapachu zwierząt domowych, Obroże 
przeciw pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze 
dla zwierząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Pasza 
lecznicza dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, Preparaty dez-
odoryzujące do kuwet zwierząt domowych, Preparaty 
do mycia zwierząt, Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu 
lub gryzieniu u zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwie-
rząt, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwie-
rząt, Preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domo-
wych, Preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, Preparaty 
nutraceutyczne dla zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze 
dla zwierząt domowych, Preparaty z mikroelementami dla 
ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla lu-
dzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwie-
rząt, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, 
Substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Su-
plementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów 
w proszku, Suplementy diety dla zwierząt domowych w po-
staci przekąsek, Lecznicze suplementy do żywności dla 
zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, 
Suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 
Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suplementy witami-
nowe i mineralne dla zwierząt domowych, Środki do mycia 
zwierząt [insektycydy], Środki odstraszające dla zwierząt, 
Środki odstraszające owady dla zwierząt, Środki wabiące dla 
zwierząt domowych, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla 
zwierząt domowych, Ziołowe maści na rany na skórze dla 
zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędze-
niu dla zwierząt domowych, 31 Aktywne drożdże suszone 
dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły 
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Artykuły spożywcze 
dla zwierząt mlecznych, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
morskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, 
Artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, 
Ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], Ciasteczka 
zbożowe dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Ciastka słodowe 
dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Drożdże do pasz 
dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Glony jako pa-
sza dla zwierząt, Herbatniki słodowe dla zwierząt, Herbatniki 
zbożowe dla zwierząt, Jadalne produkty do żucia dla zwie-
rząt domowych, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
Jadalne smakołyki dla koni, Jadalne smakołyki dla zwierząt, 
Karma dla drobiu, Karma dla dzikiego ptactwa, Karma dla 
gryzoni, Karma dla koni, Karma dla kotów, Karma dla królików, 
Karma dla psów, Karma dla psów biorących udział w goni-
twach, Karma dla ptaków, Karma dla ptaków domowych, 
Karma dla ryb, Karma dla złotych rybek, Karma dla zwierząt 
domowych, Karmy i pasze dla zwierząt, Kiełki pszenicy jako 
pasza dla zwierząt, Konserwy rybne dla zwierząt domowych, 
Kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, Kości i pałeczki ja-

dalne dla zwierząt domowych, Lizawka (sól do lizania dla 
zwierząt), Materiały na podściółkę dla zwierząt, Mączka lnia-
na jako pasza dla zwierząt, Mączka skrobiowa [pokarm dla 
zwierząt], Mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Mąka sojo-
wa [pokarm dla zwierząt], Mesz dla tuczonych zwierząt ho-
dowlanych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Mie-
szanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwie-
rząt, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Mleko 
sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, 
Mleko w proszku dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Napoje 
dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, 
Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Odpady 
gorzelniane [pasza dla zwierząt], Otręby [pokarm dla zwie-
rząt], Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Pasze mięsne 
w puszce dla młodych zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, 
Podściółka dla zwierząt domowych, Pokarm dla chomików, 
Pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Po-
karm dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarm dla 
zwierząt udomowionych, Pokarmy puszkowane lub konser-
wowane dla zwierząt, Preparaty na pokarm dla pszczół, Pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty 
żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Proteiny pszenicz-
ne do żywności dla zwierząt, Przysmaki dla kotów [jadalne], 
Przysmaki dla psów [jadalne], Siemię lniane jako pasza dla 
zwierząt, Słód dla zwierząt, Smakołyki dla ptaków, jadalne, 
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków 
wołowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 
Substancje na pokarm dla pszczół, Suszona lucerna dla zwie-
rząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych 
zwierząt, Środki odżywcze [karma] dla ryb, Wodorosty spo-
żywcze dla ludzi lub zwierząt, Wytłoki nasion oleistych dla 
zwierząt, Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, 
Ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, Ziarno do żywie-
nia zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Żywność 
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, 35 Informacja han-
dlowa, Informacja marketingowa, Promocja sprzedaży, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi han-
dlowe, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do pro-
duktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związku z dodatkami odżywczymi do żywności dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dywanami, chodni-
kami i matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ja-
dalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kocami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmety-
kami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla 
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zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokar-
mem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z posłaniami dla psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceu-
tycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami die-
ty dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z transporterami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dodatkami odżywczymi do żywności dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanami, 
chodnikami i matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kocami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosi-
dełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z posłaniami dla psów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami i artykułami wetery-
naryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze ściółką dla zwierząt.

(210) 547531 (220) 2022 09 23
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. my skin changer

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

(210) 547532 (220) 2022 09 23
(731) VETISPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VetisPro
(510), (511) 5 Białkowe suplementy dla zwierząt, Chłonne 
pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, Chłonne pielu-
chy papierowe dla zwierząt domowych, Dezodoranty, inne 
niż dla ludzi lub zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz dla 
zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Dodatki 
odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, 
Jednorazowe maty treningowe dla zwierząt domowych, Jed-
norazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Jednorazowe 
wkładki wchłaniające do wyściełania klatek zwierząt domo-
wych, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], 
Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Lecznicze szam-
pony dla zwierząt domowych, Majtki higieniczne dla zwierząt 
domowych, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Neu-
tralizator zapachu zwierząt domowych, Obroże przeciw 
pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwie-
rząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Pasza lecznicza 
dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, Preparaty dezodoryzujące 
do kuwet zwierząt domowych, Preparaty do mycia zwierząt, 
Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu 
u zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, Preparaty 
farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, Preparaty 
lecznicze do skóry dla zwierząt, Preparaty nutraceutyczne dla 
zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domo-
wych, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Pre-
paraty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Prepa-
raty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Produkty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, Substancje pobu-
dzające łaknienie dla zwierząt, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt do-
mowych w postaci mieszanki napojów w proszku, Suple-
menty diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, 
Lecznicze suplementy do żywności dla zwierząt, Suplementy 
lecznicze do żywności dla zwierząt, Suplementy odżywcze 
do pasz dla zwierząt gospodarskich, Suplementy witamino-
we dla zwierząt, Suplementy witaminowe i mineralne dla 
zwierząt domowych, Środki do mycia zwierząt [insektycydy], 
Środki odstraszające dla zwierząt, Środki odstraszające owady 
dla zwierząt, Środki wabiące dla zwierząt domowych, Witami-
ny dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt domowych, Ziołowe 
maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe ma-
ści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych,  
31 Aktywne drożdże suszone dla zwierząt, Artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt go-
spodarskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 
Artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, Artykuły spożyw-
cze dla zwierząt na bazie mleka, Artykuły spożywcze dla 
zwierząt zawierające wyciągi z roślin, Ciasta z sosu sojowego 
[pokarm dla zwierząt], Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt, Ciastka 
zbożowe dla zwierząt, Drożdże do pasz dla zwierząt, Drożdże 
jako pasza dla zwierząt, Glony jako pasza dla zwierząt, Herbat-
niki słodowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, 
Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych, Jadalne smakołyki dla 
koni, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Karma dla drobiu, Karma 
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dla dzikiego ptactwa, Karma dla gryzoni, Karma dla koni, Kar-
ma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla psów, Karma dla 
psów biorących udział w gonitwach, Karma dla ptaków, Kar-
ma dla ptaków domowych, Karma dla ryb, Karma dla złotych 
rybek, Karma dla zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwie-
rząt, Kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, Konserwy rybne 
dla zwierząt domowych, Kora stosowana jako ściółka dla 
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Li-
zawka (sól do lizania dla zwierząt), Materiały na podściółkę dla 
zwierząt, Mączka lniana jako pasza dla zwierząt, Mączka skro-
biowa [pokarm dla zwierząt], Mączka sojowa [pokarm dla 
zwierząt], Mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], Mesz dla tuczo-
nych zwierząt hodowlanych, Mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki pa-
szowe dla zwierząt, Mleko do stosowania jako karma dla zwie-
rząt, Mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla 
cieląt, Mleko w proszku dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Na-
poje dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt z rodziny 
psów, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Od-
pady gorzelniane [pasza dla zwierząt], Otręby [pokarm dla 
zwierząt], Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Pasze mięsne 
w puszce dla młodych zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, 
Podściółka dla zwierząt domowych, Pokarm dla chomików, 
Pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Po-
karm dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarm dla 
zwierząt udomowionych, Pokarmy puszkowane lub konser-
wowane dla zwierząt, Preparaty na pokarm dla pszczół, Pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty 
żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Proteiny pszenicz-
ne do żywności dla zwierząt, Przysmaki dla kotów [jadalne], 
Przysmaki dla psów [jadalne], Siemię lniane jako pasza dla 
zwierząt, Słód dla zwierząt, Smakołyki dla ptaków, jadalne, 
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wo-
łowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Sub-
stancje na pokarm dla pszczół, Suszona lucerna dla zwierząt, 
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych zwie-
rząt, Środki odżywcze [karma] dla ryb, Wodorosty spożywcze 
dla ludzi lub zwierząt, Wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, 
Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Ziarna kon-
serwowane do pasz dla zwierząt, Ziarno do żywienia zwie-
rząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Żywność na bazie 
owsa przeznaczona dla zwierząt, 35 Informacja handlowa, 
Informacja marketingowa, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowe-
go w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami wetery-
naryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dodatka-
mi odżywczymi do żywności dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dywanami, chodnikami i matami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jadalnymi smakoły-
kami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kocami dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kosmetykami dla zwierząt, Usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z napojami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla 
zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ob-
rożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z posłaniami dla psów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z transporterami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryj-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dodatkami odżywczymi do żywności 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywana-
mi, chodnikami i matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kocami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosi-
dełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z posłaniami dla psów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze ściółką dla zwierząt.

(210) 547533 (220) 2022 09 23
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. body & soul
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(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 547534 (220) 2022 09 23
(731) OMICO ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Omico
(510), (511) 5 Białkowe suplementy dla zwierząt, Chłonne 
pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, Chłonne pielu-
chy papierowe dla zwierząt domowych, Dezodoranty, inne 
niż dla ludzi lub zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz dla 
zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Dodatki 
odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, 
Jednorazowe maty treningowe dla zwierząt domowych, Jed-
norazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Jednorazowe 
wkładki wchłaniające do wyściełania klatek zwierząt domo-
wych, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], 
Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Lecznicze szam-
pony dla zwierząt domowych, Majtki higieniczne dla zwierząt 
domowych, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Neu-
tralizator zapachu zwierząt domowych, Obroże przeciw 
pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwie-
rząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Pasza lecznicza 
dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, Preparaty dezodoryzujące 
do kuwet zwierząt domowych, Preparaty do mycia zwierząt, 
Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu 
u zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, Preparaty 
farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, Preparaty 
lecznicze do skóry dla zwierząt, Preparaty nutraceutyczne dla 
zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domo-
wych, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Pre-
paraty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Prepa-
raty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Produkty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, Substancje pobu-
dzające łaknienie dla zwierząt, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt do-
mowych w postaci mieszanki napojów w proszku, Suple-
menty diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, 
Lecznicze suplementy do żywności dla zwierząt, Suplementy 
lecznicze do żywności dla zwierząt, Suplementy odżywcze 
do pasz dla zwierząt gospodarskich, Suplementy witamino-
we dla zwierząt, Suplementy witaminowe i mineralne dla 
zwierząt domowych, Środki do mycia zwierząt [insektycydy], 
Środki odstraszające dla zwierząt, Środki odstraszające owady 
dla zwierząt, Środki wabiące dla zwierząt domowych, Witami-
ny dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt domowych, Ziołowe 
maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe ma-
ści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych,  
31 Aktywne drożdże suszone dla zwierząt, Artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt go-
spodarskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 
Artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, Artykuły spożyw-
cze dla zwierząt na bazie mleka, Artykuły spożywcze dla 
zwierząt zawierające wyciągi z roślin, Ciasta z sosu sojowego 
[pokarm dla zwierząt], Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt, Ciastka 
zbożowe dla zwierząt, Drożdże do pasz dla zwierząt, Drożdże 
jako pasza dla zwierząt, Glony jako pasza dla zwierząt, Herbat-
niki słodowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, 
Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych, Jadalne smakołyki dla 
koni, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Karma dla drobiu, Karma 

dla dzikiego ptactwa, Karma dla gryzoni, Karma dla koni, Kar-
ma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla psów, Karma dla 
psów biorących udział w gonitwach, Karma dla ptaków, Kar-
ma dla ptaków domowych, Karma dla ryb, Karma dla złotych 
rybek, Karma dla zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwie-
rząt, Kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, Konserwy rybne 
dla zwierząt domowych, Kora stosowana jako ściółka dla 
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Li-
zawka (sól do lizania dla zwierząt), Materiały na podściółkę dla 
zwierząt, Mączka lniana jako pasza dla zwierząt, Mączka skro-
biowa [pokarm dla zwierząt], Mączka sojowa [pokarm dla 
zwierząt], Mąka sojowa [pokarm dla zwierząt], Mesz dla tuczo-
nych zwierząt hodowlanych, Mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki pa-
szowe dla zwierząt, Mleko do stosowania jako karma dla zwie-
rząt, Mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla 
cieląt, Mleko w proszku dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Na-
poje dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt z rodziny 
psów, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Od-
pady gorzelniane [pasza dla zwierząt], Otręby [pokarm dla 
zwierząt], Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Pasze mięsne 
w puszce dla młodych zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, 
Podściółka dla zwierząt domowych, Pokarm dla chomików, 
Pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Po-
karm dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarm dla 
zwierząt udomowionych, Pokarmy puszkowane lub konser-
wowane dla zwierząt, Preparaty na pokarm dla pszczół, Pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty 
żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Proteiny pszenicz-
ne do żywności dla zwierząt, Przysmaki dla kotów [jadalne], 
Przysmaki dla psów [jadalne], Siemię lniane jako pasza dla 
zwierząt, Słód dla zwierząt, Smakołyki dla ptaków, jadalne, 
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wo-
łowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Sub-
stancje na pokarm dla pszczół, Suszona lucerna dla zwierząt, 
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych zwie-
rząt, Środki odżywcze [karma] dla ryb, Wodorosty spożywcze 
dla ludzi lub zwierząt, Wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, 
Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Ziarna kon-
serwowane do pasz dla zwierząt, Ziarno do żywienia zwie-
rząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Żywność na bazie 
owsa przeznaczona dla zwierząt, 35 Informacja handlowa, 
Informacja marketingowa, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowe-
go w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami wetery-
naryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dodatka-
mi odżywczymi do żywności dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dywanami, chodnikami i matami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jadalnymi smakoły-
kami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kocami dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kosmetykami dla zwierząt, Usługi 
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sprzedaży detalicznej w związku z napojami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla 
zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ob-
rożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z posłaniami dla psów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z transporterami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryj-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dodatkami odżywczymi do żywności 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywana-
mi, chodnikami i matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kocami dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosi-
dełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z posłaniami dla psów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze ściółką dla zwierząt.

(210) 547536 (220) 2022 09 23
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. my skin changer

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

(210) 547539 (220) 2022 09 26
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NURSEA MED
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Ko-
smetyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, 
Peelingi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Ma-
seczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Pre-
paraty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toa-
letowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym 
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, 
Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty 
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutycz-
ne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Chirurgiczne opatrunki 
gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Poduszki do ce-
lów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Apara-
ty i narzędzia weterynaryjne, Bandaże elastyczne, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Higiena i troska o urodę 
istot ludzkich lub zwierząt, Usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa.

(210) 547540 (220) 2022 09 26
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NORMANERV
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Kosme-
tyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, Peelingi 
do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Maseczki ko-
smetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do go-
lenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zę-
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bów 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, Pre-
paraty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki sto-
sowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 
5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty 
lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mi-
neralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety 
do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Su-
rowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Chi-
rurgiczne opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty 
weterynaryjne, Odczynniki chemiczne do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki de-
zynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy 
do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i in-
strumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki 
lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Poduszki 
do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Apa-
raty i narzędzia weterynaryjne, Bandaże elastyczne.

(210) 547543 (220) 2022 09 26
(731) ŁOPUCH MONIKA PRODUKCJA MONET, Spalice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mennica krasnalki

(531) 02.03.22, 05.01.20, 24.05.07, 14.07.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 32 Produkcja monet.

(210) 547546 (220) 2022 09 26
(731) HERBUT GRZEGORZ ESTIDENTAL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estiDENTAL CENTRUM STOMATOLOGII

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Produkcja na zamówienie protez stomato-
logicznych i sztucznych szczęk, Produkcja na zamówienie 
protez dentystycznych, Usługi technika dentystycznego, 
42 Usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicz-
nych, 44 Usługi medyczne, Usługi dentystyczne, Usługi klini-
ki dentystycznej, Usługi w zakresie wybielania zębów, Usługi 
czyszczenia zębów, Doradztwo związane ze stomatologią, 
Pomoc stomatologiczna, Wstawianie kamieni szlachetnych 
do protez dentystycznych, Badania rentgenowskie w ce-
lach medycznych, Usługi rentgenowskie, Chirurgia, Usługi 
ortodontyczne, Stomatologia kosmetyczna, Konsultacje 
dentystyczne, Usługi doradcze dotyczące implantów pro-
tetycznych.

(210) 547547 (220) 2022 09 26
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAIRTABS EXPERT
(510), (511) 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutycz-
ne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Do-
datki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmac-
niające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, 
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotech-
nologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla nie-
mowląt, Plastry, Chirurgiczne opatrunki gipsowe, Materiały 
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające Produkty weterynaryjne, Odczynniki chemiczne 
do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumen-
ty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycz-
nych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla 
niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy 
do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedycz-
ne, Smoczki dziecięce, Poduszki do celów leczniczych, Strzy-
kawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weteryna-
ryjne, Bandaże elastyczne.

(210) 547560 (220) 2022 09 26
(731) GRODZICKA PAULINA MAESTRIA, Poddębice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAESTRIA
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(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Masaże, Higiena i pielęgnacja urody, Do-
radztwo w zakresie urody, Doradztwo w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i urody, Nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, Pielęgnacja urody dla ludzi, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Usługi doradcze dotyczące urody, 
Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi ko-
smetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez 
uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usłu-
gi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi pielę-
gnacji paznokci rąk, Usługi przedłużania rzęs, Usługi pielę-
gnacji urody, Usługi salonów piękności, Usługi spa, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie 
pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie 
usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększają-
cych, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielę-
gnacji twarzy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
Zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 547562 (220) 2022 09 26
(731) DĄDELA MAŁGORZATA MOKO, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MOKO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerun-
ku firmy, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie marketingu, 
Konsultacje w zakresie oceny rynku, Usługi doradztwa biz-
nesowego, Produkcja filmów reklamowych, Dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, Reklama, Rekla-
ma w internecie dla osób trzecich, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych 
w szczególności internetu, Marketing internetowy, Marke-
ting towarów i usług na rzecz innych, Promocja sprzedaży, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Publi-
kowanie materiałów reklamowych online, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 547567 (220) 2022 09 26
(731) FIEDCZAK MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzika wanna

(531) 29.01.12, 12.03.03, 12.03.04, 05.01.16, 01.01.02, 01.07.06
(510), (511) 3 Zioła do kąpieli.

(210) 547568 (220) 2022 09 26
(731) FIEDCZAK MARTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA WANNA
(510), (511) 3 Zioła do kąpieli.

(210) 547571 (220) 2022 09 26
(731) WOŹNY ANNA, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEDZONKO LOGICZNIE PORADY DIETETYCZNE

(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.09, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), 44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania.

(210) 547579 (220) 2022 09 27
(731) RUCIŃSKI LESZEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

RULES, Środa Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RULES PitStop CAFE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Usługi 
warsztatów naprawy pojazdów, Usługi doradcze w zakresie kon-
serwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, 
Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, 
Usługi napraw awarii pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy 
pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Konserwacja 
lub naprawa pojazdów samochodowych, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych i ich części, Przegląd pojazdów, Usługi 
warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, 
43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Bary, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Ser-
wowanie jedzenia i napojów.

(210) 547587 (220) 2022 09 27
(731) MAŃKA WOJCIECH GŁOŚNIKI SYSTEMY NAGŁOŚNIEŃ 

AKUSTYKA, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAUDIO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.10, 24.17.14, 26.11.22
(510), (511) 9 Systemy nagłaśniające PA.
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(210) 547600 (220) 2022 09 27
(731) GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANA ROŚLINY PREMIUM

(531) 27.05.01, 05.05.21
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej.

(210) 547604 (220) 2022 09 27
(731) E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bołotówka

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi.

(210) 547608 (220) 2022 09 27
(731) GARLICKI WOJCIECH, Krukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GARSAD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.13, 05.07.23
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owo-
ców, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 39 Przewo-
żenie i dostarczanie towarów, Transport i dostawy towarów, 
Magazynowanie rolniczych artykułów spożywczych, Maga-
zynowanie w chłodniach, Magazynowanie żywności, Pako-
wanie żywności, Przechowywanie towarów w chłodniach, 
Transport owoców, Usługi transportu żywności, 40 Konserwo-
wanie żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Obróbka i przetwarzanie papieru.

(210) 547738 (220) 2022 10 02
(731) BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) business edge

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo związane z ochro-
ną praw autorskich, Doradztwo związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doradztwo 
związane z ochroną znaków towarowych, Egzekwowanie 
praw do własności intelektualnej, Eksploatacja praw własności 
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie 
[usługi prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw 
własności intelektualnej, Licencjonowanie materiałów filmo-
wych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw do fil-
mów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektual-
nej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjono-
wanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami 
audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne].

(210) 547739 (220) 2022 10 02
(731) BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Sharp B2B Marketing
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Usługi public relations, Administrowa-
nie dotyczące marketingu, Agencja public relations, Agencje 
reklamowe, Dostarczanie informacji marketingowych, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing 
afiliacyjny, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący pro-
mocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing interne-
towy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem 
[Influencer marketing], Marketing referencyjny, Marketing te-
lefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Mar-
keting ukierunkowany, Negocjowanie kontraktów reklamo-
wych, Marketing w ramach wydawania oprogramowania.

(210) 547769 (220) 2022 10 03
(731) POL-FRA MARTYNA RAFALIK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL FRA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 14.07.09, 14.03.03, 
26.04.01, 26.04.09, 26.05.02, 26.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.12

(510), (511) 8 Klucze [narzędzia], 9 Miarki [przyrządy mier-
nicze], 11 Latarki, 16 Artykuły biurowe, Papierowe materiały 
biurowe, Drukowany materiał promocyjny, Materiały druko-
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wane, 25 Odzież, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Koszulki z nadru-
kami, T-shirty z krótkim rękawem, 37 Konserwacja i naprawa 
instalacji bezpieczeństwa, Naprawa i konserwacja instalacji 
elektronicznych, Naprawy lub konserwacja komputerów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodo-
ciągowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja pieców prze-
mysłowych, Instalacja przewodów wodociągowych, Instala-
cja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, Instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i napra-
wa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie 
kotłów, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie 
systemów odkurzania centralnego, Konserwacja i naprawa 
rur odpływowych, Konserwacja i naprawa rurociągów, Kon-
serwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Konserwacja 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja rur kanalizacyj-
nych, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Serwi-
sowanie rurociągów, Udostępnianie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, 
Usługi hydrauliczne, Diagnostyczne usługi konserwacyjne 
w zakresie drukarek komputerowych, Instalacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyj-
nej, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunika-
cyjnego, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja sprzętu 
komunikacyjnego, Instalacja systemów komputerowych, 
Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie urządzeń 
do sieci danych, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Napra-
wa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Naprawa sprzę-
tu komputerowego, Naprawa i konserwacja smartfonów, 
Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Usługi napra-
wy komputerów, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczej, Naprawa urządzeń do wen-
tylacji, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Konserwacja budynków, Konserwacja i napra-
wa części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa 
instalacji w budynkach, Remontowanie budynków, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Konserwacja instalacji przemy-
słowych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, 
Montaż instalacji przemysłowych, Montaż instalacji central-
nego ogrzewania, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż urządzeń grzew-
czych, Instalacja osprzętu do zamków, Montaż zamków, 
Naprawa zamków, Instalacja, wymiana i naprawa zamków, 
Usługi ślusarskie [naprawa], Naprawa i konserwacja pomp 

zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa 
i konserwacja pomp, Instalowanie odbiorników radiowych, 
Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych.

(210) 547771 (220) 2022 10 03
(731) POL-FRA MARTYNA RAFALIK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) POL-FRA
(510), (511) 8 Klucze [narzędzia], 9 Miarki [przyrządy mier-
nicze], 11 Latarki, 16 Artykuły biurowe, Papierowe materiały 
biurowe, Drukowany materiał promocyjny, Materiały druko-
wane, 25 Odzież, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Koszulki z nadru-
kami, T-shirty z krótkim rękawem, 37 Konserwacja i naprawa 
instalacji bezpieczeństwa, Naprawa i konserwacja instalacji 
elektronicznych, Naprawy lub konserwacja komputerów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodo-
ciągowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, 
naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja pieców prze-
mysłowych, Instalacja przewodów wodociągowych, Instala-
cja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, Instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa 
urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i napra-
wa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie 
kotłów, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie 
systemów odkurzania centralnego, Konserwacja i naprawa 
rur odpływowych, Konserwacja i naprawa rurociągów, Kon-
serwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Konserwacja 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja rur kanalizacyj-
nych, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopa-
trzenia w wodę, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Serwi-
sowanie rurociągów, Udostępnianie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, 
Usługi hydrauliczne, Diagnostyczne usługi konserwacyjne 
w zakresie drukarek komputerowych, Instalacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyj-
nej, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunika-
cyjnego, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja sprzętu 
komunikacyjnego, Instalacja systemów komputerowych, 
Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie urządzeń 
do sieci danych, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Napra-
wa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Naprawa sprzę-
tu komputerowego, Naprawa i konserwacja smartfonów, 
Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Usługi napra-
wy komputerów, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczej, Naprawa urządzeń do wen-
tylacji, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania 
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i chłodzenia, Konserwacja budynków, Konserwacja i napra-
wa części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa 
instalacji w budynkach, Remontowanie budynków, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Konserwacja instalacji przemy-
słowych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, 
Montaż instalacji przemysłowych, Montaż instalacji central-
nego ogrzewania, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż urządzeń grzew-
czych, Instalacja osprzętu do zamków, Montaż zamków, 
Naprawa zamków, Instalacja, wymiana i naprawa zamków, 
Usługi ślusarskie [naprawa], Naprawa i konserwacja pomp 
zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa 
i konserwacja pomp, Instalowanie odbiorników radiowych, 
Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych.

(210) 547777 (220) 2022 10 03
(731) HURTOWNIA FOXSELL DAMIAN POSTEK,  

DAWID ZAŁUCKI, SEBASTIAN BURSZTYNOWICZ 
SPÓŁKA JAWNA, Elbląg

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hurtownia mebli

(531) 12.01.09, 12.01.19, 13.01.06, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 
27.05.02, 29.01.12

(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wy-
konane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z two-
rzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Pojemniki, zamknięcia 
i uchwyty do nich, niemetalowe, Plansze wystawowe, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, 35 Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z wyposażeniem domu, 42 Usługi projekto-
wania mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie 
mebli, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz.

(210) 547795 (220) 2022 10 04
(731) ŻURAW PIKORA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IP FOKUS
(510), (511) 45 Badania w zakresie własności intelektualnej, 
Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektu-
alnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektual-
nej, Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, 
Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektual-
ną i prawami autorskimi, Egzekwowanie praw do własności 
intelektualnej, Licencjonowanie praw własności przemysło-
wej i praw autorskich [usługi prawne], Monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
Ochrona własności intelektualnej, Pomoc prawna przy two-
rzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Udo-
stępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, 
Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, 
Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów 
związanych z prawami własności intelektualnej.

(210) 547859 (220) 2022 10 05
(731) SOJOURN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne.

(210) 547862 (220) 2022 10 05
(731) TOMCZUK PAWEŁ FISKERISHOP, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fiskeriSHOP.pl

(531) 03.09.01, 03.09.13, 03.09.24, 23.01.01, 27.05.01, 24.17.02, 
27.05.02

(510), (511) 22 Handlowe sieci wędkarskie, 28 Przybory 
wędkarskie.

(210) 547877 (220) 2022 10 06
(731) KOZŁOWSKA EDYTA, Rusinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L R LEVEL REVOLUTIONARY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22, 27.05.23
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, 42 Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków, Usługi projektowania 
architektonicznego, Usługi projektowania, Usługi projekto-
wania mebli, Usługi w zakresie architektury i projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania marki.
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(210) 547940 (220) 2022 10 07
(731) BROWAR GOLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Browar Golem
(510), (511) 32 Piwo, Czarne piwo [piwo ze słodu palone-
go], Barley Wine [piwo], Piwo jasne typu ale, Piwo o sma-
ku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu 
saison.

(210) 547942 (220) 2022 10 07
(731) BROWAR GOLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 04.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 537361, 542603, 546946, 546967, 547070, 547223, 547224, 547225, 547226, 547240

2 537361, 542413, 547240

3 512149, 545425, 546434, 546466, 546467, 546468, 546469, 546470, 546599, 546600, 546951, 547047, 547204, 
547240, 547272, 547273, 547363, 547421, 547531, 547533, 547536, 547539, 547540, 547567, 547568

4 546967, 547070, 547307

5 512149, 542603, 544287, 544295, 544296, 546406, 546434, 546441, 546706, 546726, 546804, 546946, 547200, 
547201, 547233, 547241, 547269, 547270, 547271, 547272, 547273, 547363, 547419, 547527, 547529, 547532, 
547534, 547539, 547540, 547547, 547571, 547604

6 535339, 541253, 542603, 546730, 546732, 546967, 547452, 547463, 547464, 547466, 547479

7 535339, 542603, 545810, 546147, 546942, 546967, 547449, 547463, 547464, 547466

8 535339, 542603, 545810, 546147, 546942, 547449, 547769, 547771

9 508304, 535339, 543436, 545046, 545354, 546730, 546732, 546895, 546923, 546967, 546968, 547188, 547189, 
547258, 547359, 547368, 547370, 547432, 547441, 547442, 547463, 547464, 547466, 547485, 547503, 547513, 
547515, 547587, 547769, 547771

10 546895, 547432, 547539, 547540, 547547

11 535339, 542603, 546730, 546732, 546786, 546967, 546975, 547025, 547026, 547493, 547769, 547771

12 545857, 547279, 547294

14 541316, 546599, 546600, 546844, 547510

16 535850, 543436, 545425, 546042, 546043, 546162, 546770, 546861, 546942, 546970, 547164, 547184, 547368, 
547370, 547440, 547503, 547513, 547515, 547571, 547769, 547771

17 537361, 541253, 542603, 546967, 547240, 547329

18 542603, 544867, 546599, 546600, 546718, 546844, 547093

19 537361, 541253, 542413, 542603, 546042, 546043, 546730, 546732, 547497

20 535339, 542603, 546786, 547428, 547452, 547777

21 542603, 546147, 546786

22 541253, 547862

24 545425, 546381

25 544867, 545425, 546079, 546381, 546489, 546491, 546599, 546600, 546718, 546793, 546844, 546970, 546984, 
547093, 547138, 547158, 547198, 547349, 547358, 547368, 547370, 547496, 547769, 547771, 547877

27 542603, 547279, 547294

28 542603, 547862

29 546441, 546753, 547237, 547264, 547512

30 544110, 544893, 545425, 545494, 546489, 546491, 546751, 546940, 547019, 547168, 547237, 547264, 547423, 
547472

31 542603, 547512, 547527, 547529, 547532, 547534

32 541232, 544893, 546253, 546478, 546940, 546948, 547423, 547472, 547543, 547940, 547942

33 545311, 546253, 546480, 546919, 546940, 547436

34 547376, 547491
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1 2

35 508304, 535850, 537269, 537270, 542300, 542603, 542950, 543436, 544281, 544867, 545425, 545891, 546083, 
546087, 546147, 546252, 546441, 546718, 546753, 546786, 546815, 546861, 546895, 546949, 546960, 546966, 
546993, 546994, 547085, 547138, 547158, 547237, 547258, 547264, 547268, 547270, 547271, 547277, 547279, 
547286, 547294, 547329, 547349, 547368, 547370, 547374, 547405, 547407, 547463, 547464, 547466, 547469, 
547480, 547485, 547491, 547493, 547503, 547513, 547515, 547521, 547527, 547529, 547532, 547534, 547562, 
547600, 547608, 547739, 547777, 547859

36 542300, 543436, 546083, 546087, 546867, 546873, 546993, 546994, 547274, 547286, 547405, 547459, 547503, 
547513, 547515

37 537269, 537270, 542300, 543436, 544079, 544236, 545857, 546847, 546891, 546952, 546966, 546967, 547041, 
547158, 547258, 547329, 547451, 547455, 547457, 547467, 547470, 547471, 547476, 547478, 547497, 547526, 
547579, 547769, 547771

38 546619, 546861, 546923, 547503, 547513, 547515

39 542300, 543436, 546083, 546087, 546766, 546891, 546935, 546966, 546967, 547070, 547158, 547455, 547457, 
547463, 547464, 547466, 547470, 547471, 547476, 547478, 547503, 547513, 547515, 547608

40 546079, 546252, 546861, 546891, 546967, 547268, 547377, 547467, 547497, 547546, 547608

41 535850, 540980, 543436, 545749, 546252, 546484, 546619, 546725, 546749, 546753, 546861, 546867, 546960, 
546984, 547105, 547138, 547158, 547164, 547188, 547189, 547268, 547269, 547270, 547271, 547293, 547325, 
547368, 547370, 547372, 547373, 547446, 547455, 547457, 547459, 547470, 547471, 547476, 547478, 547480

42 508304, 537269, 537270, 542300, 542950, 544079, 545891, 546252, 546778, 546786, 546847, 546895, 546923, 
546967, 546968, 547138, 547188, 547189, 547258, 547358, 547441, 547442, 547467, 547480, 547493, 547503, 
547513, 547515, 547526, 547546, 547777, 547877

43 543436, 544281, 546083, 546087, 546484, 546486, 546629, 546659, 546749, 546766, 546912, 546913, 546914, 
546949, 546993, 546994, 547134, 547157, 547158, 547162, 547260, 547262, 547263, 547264, 547310, 547311, 
547325, 547373, 547423, 547490, 547491, 547579

44 542603, 545970, 546636, 546700, 546725, 546993, 546994, 547099, 547164, 547204, 547268, 547269, 547270, 
547271, 547293, 547325, 547492, 547539, 547546, 547560, 547571

45 508304, 542300, 545891, 546619, 546867, 547286, 547738, 547795



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#FURA ZDROWIA 546700

#kolor love 542413

+48 BURGER 546766

24 546732

a alphamedia 546847

A DONG 546659

AD 547510

AGORA LIGHTING 547493

ALAB clinic 546636

ALLSET ORANGE 541232

ALMIDÉCOR 546786

ALTER HOTEL & SPA 547325

APROPOL 547233

ARIA DEVELOPMENT 544236

Aseko ubezpieczenia 546873

ATMAL 547451

Aurum 546042

AW AEROKLUB WARSZAWSKI 547457

AW AEROKLUB WARSZAWSKI 547470

AW WARSAW AERO CLUB 547455

AW WARSAW AERO CLUB 547471

AX 547441

AXIOMTEK 547442

BAM BUM MIX DRINK 546480

BAZA PREMIUM COCKTAIL MIX 546940

BELLIS 547240

BEZKŁOSIK 547019

bezpieczneotoczenie.pl 547467

BIUSTOapka 545046

BLAST GENETICS POLAND 546895

Bołotówka 547604

BONA VOX 545354

BOSKY WEAR 546381

BOTANA ROŚLINY PREMIUM 547600

BÓBR GRUIT BEER 546253

bratstone 547407

Browar Golem 547940

BUNGA BUNGA 546913

business edge 547738

CALCIFOS 546804

CANADIA 537361

Chatliker 546923

Ci Od Nieruchomości By Grochala 547274

Color Blast 547189

cutcut hair gravity 546725

CYLINDRY WRB 547376

DERMA DANCE 547363

DĘBSCY 547307

Ding Tea.PL 547472

DISTILLED GIN DISTILLED LUBUSKI GIN SWEET  
GRAPEFRUIT SELECTED INGREDIENTS  
Original distilled gin with bitter-sweet  
grapefruit taste. PRODUCT OF POLAND  
LUBUSKI SINCE 1987 546919

Dla Brodacza 547421

Dolina Bobrów 546629

DOMIKO 547310

Dwór Bysina 547134

DWÓR SARNY 546486

dzika wanna 547567

DZIKA WANNA 547568

ECOLURE 547377

ecomodus 547497

e-energia 546967

EKOSORT 547070

EKSTRAKLASA WYDAJNOŚCI EKSPERCI  
PRODUKCJI MLEKA 546753

eModne 546815

est. 2020 547423

estiDENTAL CENTRUM STOMATOLOGII 547546

EUA EuroAgri.pro 545891

EUROPEAN CENTER TRAINING WIECHLICE/PL 540980

EVAMATS 547279

EVAMATS 547294

Extra Wypas 547237

FATTO 537269

fatto 537270

Find Five 547188

fiskeriSHOP.pl 547862

FLOSLEK PHARMA ANTI ACNE 24 H SYSTEM 546434

Flower Box HOME DECOR 546162

Forman 546968

FORTÉ PHARMA LABORATOIRES FORTEDigest 544295

FORTEDigest 544296

Franka café . bistro . bar 546949

FUNNY FINGER 546751

G CITY 543436

G GARSAD 547608

G GRACIO MODA W TWOIM STYLU 547093

GERPOL 546147
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Globus since 1921 Alu Steel Cu Ms Zn Ni 546942

GOD SAVE QUEENS 546844

green made from nature 544110

GRUZ-POL 546891

GS 547198

HAIRTABS EXPERT 547547

Happy Apartments 547157

HarmOna BLIŻEJ SIEBIE 547164

Hectolove 547428

herba LOVE 544893

HUMVIT 547224

hurtownia mebli 547777

inficare 547432

INFINITY 547269

Influencer Camps 546619

InPost Kurier 547464

InPost Paczka w Weekend 547466

InPost Paczkomat 24/7 547463

IP FOKUS 547795

IRC 546946

iron pack 547440

Isono Cosmetics science created 546468

ISONO COSMETICS SCIENCE CREATED 546470

Isono Cosmetics 546467

ISONO COSMETICS 546469

Isono 546466

ITnes.pl 547258

IVENIUM MARKETING 547859

JBB BAŁDYGA OSEŁKA 546441

JEDZONKO LOGICZNIE PORADY DIETETYCZNE 547571

K&C MARKETING PARTNERS 547277

Keratin Factory 547492

Khadi India 545425

KJ CHROBRY 546984

KOLOROWANKO-WYCINANKA ja SAM. 547184

KRUTOY LOUNGE 547490

KRUTOY 547491

Krypto znaczek 547503

Krypto znaczek 547513

Krypto znaczek 547515

L R LEVEL REVOLUTIONARY 547877

LAUDIO 547587

Lavendowo 547263

LEXANTIS 547286

LODOHERBATA BUBBLE TEA BAR 546912

LOKOKIDDO 547200

LONGSTON Gin 545311

LOUDA. 546489

LUBICZ PARK 546083

M MANGO Music Club & Restaurant 546749

m 546600

MAESTRIA 547560

Manilla 546043

MEDILIFE 547521

Mennica krasnalki 547543

mi media 547359

MISTRAL energy 544079

ML 544867

MOKO 547562

monnari 546599

MORZE NAD MORZE  
OŚRODEK NAD BAŁTYKIEM 546994

MORZE NAD MORZE 546993

Move Better  
Centrum Kompleksowej Fizjoterapii 545970

N NOLBAZ 547496

na-lekko 547311

nam! naszemiasto 546861

Natura Sanat 547270

Natura Sanat 547271

NATURAL EXPERT 546951

NATURE ELEMENTS RESIDENCE 542300

NBP AKADEMIA NBP  
NARODOWY BANK POLSKI 547459

NEUROSTYMINA 546706

NEXO 547485

NiLTECH 547479

NO.PROBLEM 546970

nofsza 546960

NORMANERV 547540

NOVACCTIV 547201

Nożyczki SALON FRYZJERSKI 547099

NURSEA MED 547539

Ogrodowy Raj 542603

OKNARO 547041

Omico Active 547529

Omico 547534

OmicoVet 547527

P Przydasie.pl 547374

PAŁAC SARNY 546484

PERFACE 547047

PERFECT DENTAL CARE 547268

PiJU 547358

PITax 508304

PIXIGAN 547241

POD KOREK 547469

POL FRA 547769

POL-FRA 547771

PPTV POLISH PARANORMAL tv 546770

PRAFURIA 547368

PRaFURia 547370

PregnaTEN 546406

PROBUD 547526
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11

PROMET HALE HYBRYDOWE 541253

ProUltima 546975

Pure Egg MEMBRANE 546726

Q 535339

Queen Hedvig Scholarship 547105

R RULES PitStop CAFE 547579

R+ ROBANO EXPRESS THERMO LOGISTICS 546935

RAP FUNDACJA RATUJ ADOPTUJ POMAGAJ 546867

REFRAIN 544287

ROYAL OAK 541316

RV Rachu Vert 547405

SADZVIT 547225

SALAK 546252

Salvadore Feretti 546718

SEALIFE 545857

SEKA HR 547085

senegis 547329

SERAFIN KLINIKA DLA KOBIET 547293

Sharp B2B Marketing 547739

SIDOLUX 1993 547273

SIDOLUX 547272

SKYDIVE WARSAW 547478

SKYDIVE WARSZAWA 547476

SL Livia Santi Livia Santi 546079

SM StalMart 547452

smart book 535850

SO HARD 547138

SOFTSAIL 546793

SpaceFest! 547446

Statystyka dla Ciebie 542950

Stratus In Motion 547480

STRONG BUD GROUP CONTRUCTION  
COMPANY 546952

super moya 546966

SWORD 545810

SWORD 547449

Szwajcaria Bałtowska 547158

Szwejk 547260

TALENT PARK 546087

TB 547373

tołpa. body & soul 547533

tołpa. my skin changer 547531

tołpa. my skin changer 547536

TOPNASIONA 547512

TOTAL-SEPT 512149

TRAVEL MOBILE VODKA 547436

TRAWIATA 547162

TWOJE GASTRO ...w dobrych rękach  
SZKOLENIA 547372

Uczta SMAKÓW Z PODLASIA 547264

VetisPro 547532

Vival 546478

VIVASTON 547419

w kamienicy restaurant & cafe 544281

wellJon 547025

wellJon 547026

WERMI HUMUS 547223

Wodny Świat 545749

WSPOMAG 547226

ZAKOPIAŃSKA KRÓWKA MAŚLANA 547168

Zapiecek Podlaskie Jadło 546914

Zawsze w swoim STYLU 547349

ZenWay 546778

ZULUS KAWA ZIARNISTA / COFFEE BEANS 545494



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.

1280219 FIXX FASTENING BY AHLSELL (2022 09 14)
CFE: 27.05.17 1, 2, 6, 17, 20

1472599 GROW. Digital Group (2019 02 13, 2018 08 14)
CFE: 24.17.02, 25.01.13, 
26.04.05, 27.05.09

35, 42,

1583299 ATS ADVANCED TRAINING SYSTEM  
(2022 09 07)
CFE: 27.05.10, 29.01.01 41

1685822 HiDROTEK (2022 03 22)
CFE: 01.01.02, 01.15.15, 27.05.01 11, 17

1685832 a1 (2022 05 24)
CFE: 26.04.01, 27.05.21, 27.07.21 29, 30, 32

1685901 Bold (2022 06 09) 3
1685987 MAKING SUSTAINABLE ENERGY SUSTAINABLE 

(2022 07 22, 2022 02 04)
CFE: 27.05.01 35, 36

1686039 GLOWIEST (2022 07 21) 3, 14, 25, 35
1686073 M MITTO (2022 06 21, 2022 04 05)

CFE: 26.04.22, 26.11.09, 
27.05.17, 29.01.12

1, 2, 4, 17, 19

1686085 TYCUMA (2022 07 20, 2022 01 20) 36
1686090 ONGROPIR (2022 07 13, 2022 06 01) 1, 17
1686091 ONGROCAT (2022 07 13, 2022 06 01) 1
1686124 Marany (2022 04 22, 2021 11 03)

CFE: 26.01.04, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.13

9, 19, 37, 39, 40, 42

1686142 COING (2022 03 15, 2021 11 22) 9, 35, 41, 42
1686153 XTRAGAS ANAEROBIC ALCHEMY (2022 07 06)

CFE: 04.03.20, 27.05.01, 29.01.13 4, 40
1686311 BMEX (2022 06 20, 2021 12 21)

CFE: 27.05.01 36

1686319 WONDERLAND (2022 07 25)
CFE: 27.05.01 12

1686409 dh (2022 04 26, 2021 10 27) 1, 37, 42
1686418 NeoMIDs (2022 04 26, 2021 11 01) 35, 42
1686543 HAMPEL’S (2022 05 06, 2022 04 26) 19, 20
1686544 EASY SPIN 7 (2022 05 19, 2021 11 23)

CFE: 05.07.24, 24.15.01, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

9, 28, 41

1686617 GROOC (2022 08 18) 18
1686673 Novexia Energy For the Future  

(2021 12 29, 2021 08 18)
CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03 9

1686722 YHHG (2022 07 27) 6
1686756 CAPICILIN (2022 05 18)

CFE: 26.11.01, 27.05.01 21
1686762 PREMADERM (2022 08 11, 2022 07 21) 5
1687013 KANZ (2021 12 22, 2021 12 10)

CFE: 27.05.17, 29.01.01 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28

1687039 OLSOM (2022 04 27, 2022 03 29) 9, 42
1687048 (2022 06 15, 2021 12 15)

CFE: 24.15.21, 26.01.03, 
29.01.01

3, 5, 9, 10, 35, 38, 
42, 44

1687049 (2022 06 15, 2021 12 15)
CFE: 24.15.21, 26.01.03 3, 5, 9, 10, 35, 

38, 42, 44
1687051 Drevos (2022 06 16, 2022 05 26)

CFE: 07.01.08, 27.03.15, 27.05.01 11
1687057 DMV (2022 06 21, 2021 12 21) 35, 38, 39, 42
1687093 getic (2022 07 18, 2022 05 09)

CFE: 05.03.13, 27.05.17, 29.01.12 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1280219, 1686073, 1686090, 1686091, 1686409 

2  1280219, 1686073 

3  1685901, 1686039, 1687013, 1687048, 1687049 

4  1686073, 1686153, 1687013 

5  1686762, 1687013, 1687048, 1687049 

6  1280219, 1686722 

8  1687013 

9  1686124, 1686142, 1686544, 1686673, 1687013, 1687039, 1687048,
 1687049 

10  1687048, 1687049 

11  1685822, 1687013, 1687051 

12  1686319 

14  1686039, 1687013 

16  1687013 

17  1280219, 1685822, 1686073, 1686090 

18  1686617, 1687013 

19  1686073, 1686124, 1686543 

20  1280219, 1686543, 1687013 

21  1686756, 1687013 

24  1687013 

25  1686039, 1687013 

27  1687013 

28  1686544, 1687013 

29  1685832 

30  1685832 

32  1685832 

35  1472599, 1685987, 1686039, 1686142, 1686418, 1687048, 1687049,
 1687057, 1687093 

36  1685987, 1686085, 1686311 

37  1686124, 1686409 

38  1687048, 1687049, 1687057 

39  1686124, 1687057 

40  1686124, 1686153 

41  1583299, 1686142, 1686544 

42  1472599, 1686124, 1686142, 1686409, 1686418, 1687039, 1687048,
 1687049, 1687057 

44  1687048, 1687049



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.

536831 SKRZYPCZAK WIKTORIA PARUS IMAGE
2022 05 23 40, 44

535698 MHCS
2022 05 30 9, 32, 33, 34

539287 C. & J. Clark International Limited
2022 07 25 25

541727 FIL Limited
2022 07 29 35, 41

541842 INSTYTUT BADAWCZO - ROZWOJOWY 
„BIOGENED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 08 09 3, 5, 35, 44

539716 HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 08 09 5

542659 SKRZYPEK PRZEMYSŁAW
2022 08 10 35

543311 MONO ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE 
DIS TICARET LIMITED SIRKETI
2022 09 05 9

543100 C. & J. Clark International Limited
2022 09 12 25

543580 TUBA SMAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
2022 09 19 9, 21, 30, 38, 41

530370 Sunday Natural Products GmbH
2022 09 20 3, 5, 35, 40

543735 STRUCZEWSKI PAWEŁ Q-SOLUTIONS
2022 09 27 3, 11, 41, 44



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1653971 GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.
2022 07 25 6



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

41/2022

 
 
 
 
 
 

49 544727

(210) 544727 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  
GROCHOWA Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ

(531) 05.09.24, 05.07.01, 05.11.01, 11.01.02, 11.03.09, 19.03.09, 27.05.01, 
29.01.15
(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki 
do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy 
błyskawiczne, Zakwas do sporządzania zup, Składniki do sporządzania 
zup, Ekstrakty mięsne, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, 
z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Buliony, Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby,  
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Gotowe posiłki składające 
się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców mo-
rza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

Informacja ta  
nie powinna  

zostać  
opublikowana

108 
Wykaz  

klasowy
29                                                                                                                    544727

110 
Wykaz  

alfabetyczny

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie! 
GROCHOWA Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ                                                   544727

41/2022

 
 
 
 
 
 

49 544728

(210) 544728 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  
WĘGIERSKA GULASZOWA Zupy Świata

(531) 05.07.01, 05.09.24, 05.11.01, 11.01.02, 11.03.20, 19.03.09, 27.05.01, 
29.01.15
(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki 
do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy 
błyskawiczne, Zakwas do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, 
Ekstrakty mięsne, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich 
wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Buliony, Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie z mięsa 
i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie  
z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców,  
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

Informacja ta  
nie powinna  

zostać  
opublikowana

108 
Wykaz  

klasowy
29                                                                                                                    544728

110 
Wykaz  

alfabetyczny

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie! 
WĘGIERSKA GULASZOWA Zupy Świata                                                  544728



Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

41/2022

 
 
 
 
 
 

50 544729

(210) 544729 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy BARSZCZ CZERWONY

(531) 05.09.21, 05.09.22, 05.07.01, 08.07.01, 08.07.03, 11.01.02, 11.03.20, 
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentraty zup, Kostki 
do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy 
błyskawiczne, Zakwas do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, 
Ekstrakty mięsne, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich 
wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Buliony, Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie z mięsa 
i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie  
z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców,  
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

Informacja ta  
nie powinna  

zostać  
opublikowana

108 
Wykaz  

klasowy
29                                                                                                                    544729 

110 
Wykaz  

alfabetyczny
Jemy Jemy BARSZCZ CZERWONY                                                           544729

41/2022 76 546695 (531)       26.01.04, 26.02.01, 27.05.21, 29.01.01
(531)      26.01.04, 
26.02.01, 29.01.01
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