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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 28 listopada 2022 r. Nr ZT48

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) 515140 (220) 2020 06 25
(731) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) Bud-Invest
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe.

(210) 534599 (220) 2021 09 30
(731) GRZEBYK MAGDALENA WHITE MONKEY 

CONSULTING, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) KRYTYKA KULINARNA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie artykułów żywnościowych, napo-
jów, sprzętu i przyborów gospodarstwa domowego, odzie-
ży, obuwia, nakryć głowy, publikacji drukowanych, artykułów 
papierniczych, publikacji do pobrania, aplikacji do pobrania, 
kartek z życzeniami, kartek pocztowych, plakatów, fotografii, 
Usługi pozyskiwania przetwarzania, gromadzenia i systema-
tyzowania danych, Usługi komputerowe w zakresie wyszuki-
wania i uzyskiwania informacji handlowych, 38 Zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, Transmisja informacji 
online, 39 Doradztwo w zakresie atrakcji turystycznych, Usłu-
gi w zakresie dostarczania informacji i porad w dziedzinie 
atrakcji turystycznych, 41 Publikowanie fotografii, Publiko-
wanie fotoreportaży, Publikowanie książek, Produkcja filmów 
innych niż reklamowych, Organizowanie konkursów, Publi-
kacje elektroniczne on-line nie do pobrania, Wydawnictwa, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi komponowa-
nia układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamo-
wych, Usługi rozrywkowe udostępniane przez blogi, Usługi 
pisania blogów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, 43 Bary, Kawiarnie, Restauracje, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Catering, Usługi w zakresie dostarczania informacji 
i porad w dziedzinie gotowania, gastronomii oraz zakwatero-
wania, Doradztwo w zakresie restauracji, hoteli, także w dzie-
dzinie gotowania.

(210) 542144 (220) 2022 04 19
(731) EBP C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
EBP B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
EBP A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) EQUAL BUSINESS PARK
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Audyt działalności gospodar-
czej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, Do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Marketing ukierunkowany, Obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prace biuro-
we, Promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, Reklama, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Usługi biuro-
we, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe], Usługi 
sekretarskie, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie 
wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie biurami działalności gospodarcze! na rzecz osób 
trzecich, 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
w tym kompleksami biurowymi, handlowymi, usługowymi, 
hotelowymi i rozrywkowymi, Agencje nieruchomości, Organi-
zowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowa-
nie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Prowadzenie rozliczeń finansowych 
transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzeda-
żą nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Wycena 
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem po-
wierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budow-
nictwo, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Naprawy 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Rozbiórka bu-
dynków, Usługi budowlane, Usługi deweloperskie w zakresie 
budownictwa, 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń i kongresów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
działalność sportowa i kulturalna, 42 Projektowanie budow-
lane, projektowanie graficzne materiałów reklamowych, pro-
jektowanie konstrukcji, projektowanie wystroju wnętrz, usługi 
deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urba-
nistycznego, architektonicznego i technologiczne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 542219 (220) 2022 04 21
(731) Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYUNDAI
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(531) 27.05.01
(510), (511) 8 Klucze nastawne, Topory ciesielskie [do wy-
cinania gniazda czopa], Narzędzia rolnicze, obsługiwane 
ręcznie, Świdry [narzędzia ręczne], Toporki, Sierpaki, Ostrza 
[narzędzia ręczne], Kosy, Nożyki do okulizowania roślin, Dłu-
ta, Szczypce tnące [szczypce uniwersalne], Narzędzia skrawa-
jące [narzędzia ręczne], Kopaczki [narzędzia ręczne], Wiertła 
do wiertarek ręcznych, Wiertła, Śrubokręty, Golarki elek-
tryczne do usuwania nitek z materiałów [przyrządy ręczne], 
Elektryczne prostownice do włosów, Elektryczne maszynki 
do strzyżenia włosów, Żelazka elektryczne, Elektryczne ma-
szynki do golenia, Pilniki [narzędzia], Narzędzia do zbierania 
owoców [narzędzia ręczne], Diamenty szklarskie, Narzędzia 
rytownicze [narzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, 
Młotki [narzędzia ręczne], Dźwigniki ręczne [narzędzia ręcz-
ne], Świdry, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Nitowni-
ce [narzędzia ręczne], Oskardy, kilofy, Rozpylacze do środków 
owadobójczych [ręczne], Młotki, Obsługiwane ręcznie piły 
wyrzynarki, Klucze imbusowe [sześciokątne], Kosiarki ogro-
dowe ręczne [narzędzia], Grabie do trawników [wyłącznie 
obsługiwane ręcznie], Dźwignie, Podnośniki ręczne [Lewar-
ki], Młotki drewniane [przyrządy ręczne], Frezy [narzędzia], 
Zestaw do przycinania i strzyżenia, golenia, Wielofunkcyjne 
składane kieszonkowe narzędzie ręczne, Narzędzia do wycią-
gania gwoździ, Szczypce, obcęgi, Dobijaki do gwoździ, Dłuta 
kamieniarskie, Szczypce, kleszcze, Strugi, Szczypce płaskie, 
Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Sekatory, Przebijaki 
[narzędzia], Grzechotki [narzędzia ręczne], Brzytwy, Maszyn-
ki do golenia, elektryczne lub nieelektryczne, Piły [narzędzia 
ręczne], Gwintownice [narzędzia ręczne], Nożyce, Łopaty [na-
rzędzia], Młoty kowalskie [dwuręczne], Szpadle [narzędzia], 
Pasy na narzędzia, Przycinacze do drzew, Klucze [narzędzia], 
Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Pistolety [narzę-
dzia ręczne], Skrzynki uciosowe [narzędzia].

(210) 542455 (220) 2022 04 26
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) HAJERÓWKA GRUBE
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, Wina, Wódki, Napoje al-
koholowe typu winiak, zawierające minimum 40% alkoholu, 
Likiery, Brandy, Koktajle alkoholowe, Nalewki gorzkie.

(210) 542996 (220) 2022 05 12
(731) GAŁGAN WŁADYSŁAW, Polanka Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oleje Prosto z pola

(531) 01.15.15, 26.02.13, 26.02.16, 26.02.18, 26.02.24, 26.11.03, 
26.11.10, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Mydła, Olejki 
do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Pły-
ny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpie-

li, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Woski do roztapiania 
[preparaty zapachowe], 29 Olej rzepakowy jadalny, Olej sło-
necznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, 
Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spo-
żywcze, Spożywczy olej sezamowy, Surowce do produkcji 
tłuszczy jadalnych, Nasiona, przetworzone, 30 Mąka, Mąka 
jęczmienna, Mąka pszenna, Produkty zbożowe, Przekąski 
na bazie zbóż, Mączka z roślin strączkowych, Siemię lniane 
do celów kulinarnych [przyprawa], Mąka sojowa, 31 Maku-
chy, Makuchy rzepaku dla bydła, Nasiona, Nasiona konopi, 
nieprzetworzone, Nieprzetworzona gryka, Nieprzetworzona 
komosa ryżowa, Orkisz, nieprzetworzony, Otręby zbożowe.

(210) 543172 (220) 2022 05 18
(731) KRAJOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW,  

KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KR STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH 

„GOSPODYNI”

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.03.01, 02.03.04, 05.07.02, 26.01.02, 
26.01.03, 26.01.18

(510), (511) 35 Reklama i promocja działalności rolników in-
dywidualnych, w tym za pośrednictwem Internetu, prowa-
dzenie agencji reklamowych, usługi menedżerskie na rzecz 
rolnictwa, usługi badania rynku w zakresie rolnictwa, prowa-
dzenie statystyk z zakresu działalności rolniczej, pośrednictwo 
w kojarzeniu kontrahentów dla potrzeb rolnictwa, kosztoryso-
wanie, organizowanie targów i pokazów dla celów handlo-
wych związanych z działalnością rolniczą, doradztwo handlo-
we, dostarczanie informacji na stronach Internetowych, doty-
czących prowadzenia gospodarstw rolnych (w rozumieniu 
prowadzenia działalności gospodarczej), portale internetowe 
dotyczące prowadzenia gospodarstw rolnych i zaopatrzenia 
gospodarstw rolnych w materiał siewny, w nawozy, dotyczące 
także wymiany doświadczeń, usługi doradztwa w sprawach 
działalności gospodarczej dotyczącej rolnictwa, dostarczanie 
i rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej związanej z orga-
nizowaniem i prowadzeniem działalności w zakresie rolnic-
twa, publikowanie tekstów reklamowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna produktów rolnych i artykułów dla rolnictwa oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rolnych i artykułów 
dla rolnictwa za pośrednictwem Internetu, takich jak: środki 
do konserwowania żywności chemiczne, humus, kompost, 
środki chemiczne do ochrony nasion, środki regulacji wzrostu 
roślin, torf jako nawóz, preparaty do użyźniania gleby, produk-
ty uboczne w procesie obróbki ziarna do celów przemysło-
wych, ziemia próchnicza, zaprawy do nasion, surowce mine-
ralne, farby, lakiery, barwniki, środki antykorozyjne, środki im-
pregnujące do drewna, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 
drewno opałowe, torf jako paliwo opałowe, oleje techniczne, 
smary, materiały pędne, gaz opałowy, herbicydy, leki wetery-
naryjne, środki do tępienia szkodników, dodatki do pasz dla 
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celów leczniczych, pestycydy, zioła lecznicze, materiały bu-
dowlane metalowe, druty metalowe, słupy metalowe, kraty 
metalowe, ogrodzenia metalowe, wyroby ślusarskie, rury me-
talowe, szafy pancerne, gwoździe metalowe, śruby metalowe, 
okucia metalowe, klamki metalowe, zawiasy metalowe, silniki 
do maszyn, maszyny rolnicze i budowlane, części maszyn rol-
niczych i metalowych, obrabiarki, ręczne aparaty i urządzenia 
do skórowania zwierząt, ręczne przyrządy do strzyżenia, ręcz-
ne przyrządy ogłuszania i znakowania zwierząt, narzędzia rol-
nicze ręczne, ręczne narzędzia dla budownictwa, przyrządy 
dla miernictwa, przyrządy laboratoryjne, gęstościomierze 
do mleka, gaśnice, odzież ochronna chroniąca przed wypad-
kami lub urazami, odzież do gaszenia ognia, odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kable 
do celów elektrycznych, meble i stojaki laboratoryjne, pompy 
i urządzenia strażackie, sikawki strażackie, gaśnice, płachty 
do gaszenia pożaru, rękawy ratownicze strażackie, przeglądar-
ki jaj, syreny strażackie, telefony komórkowe, telefony stacjo-
narne, aparaty i urządzenia weterynaryjne, chłodziarki do mle-
ka, zamrażarki, urządzenia elektryczne dla gospodarstw do-
mowych, parniki, pasteryzatory, instalacje automatyczne 
do podlewania roślin, urządzenia do chłodzenia i do suszenia, 
urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, instalacje sanitarne, 
pompy cieplne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia grzej-
ne, kotły elektryczne, bojlery, czajniki elektryczne, instalacje 
do dystrybucji wody, elektryczne ekspresy do kawy, fontanny, 
kuchnie gazowe i mikrofalowe, kabiny natryskowe, kominki 
domowe, lampy, miski klozetowe, piece grzewcze, rożna, se-
desy, armatura sanitarna, szybkowary, umywalki, chłodziarki, 
wanny, wentylatory, wodotryski ozdobne, zbiorniki wody pit-
nej i użytkowej dal gospodarstw rolnych, zlewozmywaki, sa-
mochody osobowe, samochody dostawcze, furgonetki, wóz-
ki, rowery, motocykle, motorowery, quady, części zamienne 
do pojazdów, przyczepy, naczepy, opony, dzienniki, czasopi-
sma, książki, fotografie, albumy, afisze, broszury, katalogi, druki, 
mapy, okólniki, periodyki, prospekty, materiały piśmienne, wy-
roby z tworzyw sztucznych w stanie półprzetworzonym, ma-
teriały do uszczelnienia, izolowania, giętkie rury z tworzyw 
sztucznych, materiały budowlane niemetalowe, węże strażac-
kie, węże do podlewania, uszczelki, skóry zwierzęce, bicze, wy-
roby rymarskie, uprząż dla zwierząt, uzdy, kagańce, siodła, 
teczki, portfele, torby, plecaki, walizy, walizki, parasole, rury ka-
mionkowe, rury cementowe, materiały do budowy dróg, as-
falt, smoła, bitumy, domy przenośne, pomniki kamienne, żalu-
zje z tworzyw sztucznych, półfabrykaty w postaci desek, be-
lek, płyt, szkło budowlane, klepka, terakota, glazura, cement, 
wapno, żwir, elementy ogrodzeniowe betonowe, materiały 
budowlane niemetalowe, pierze, runo owcze, przędza, wełna 
czesankowa, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, 
sztuczne kwiaty, artykułu pasmanteryjne, dodatki krawieckie, 
zamki błyskawiczne, ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, wy-
roby wędliniarskie, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, ja-
dalne oleje i tłuszcze, warzywa konserwowane i suszone, go-
towane, galaretki, konfitury, konserwy mięsne i rybne, kawa, 
herbata, cukier, ryż, mąka, preparaty zbożowe, przyprawy, lód 
do chłodzenia, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukierni-
cze, piekarnicze, słodycze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy do sałatek, 
świeże owoce i jarzyny, żywe rośliny, sadzonki roślin, nasiona, 
żywe kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, ziemniaki, żywe zwierzę-
ta, produkty uboczne w procesie obróbki ziarna jako pasza dla 
zwierząt, wody mineralne, gazowane, napoje bezalkoholowe, 
syropy, preparaty do przygotowania napojów, napoje owoco-
we, soki owocowe i warzywne, piwo, wyroby alkoholowe, pa-
pierosy, papierosy elektroniczne, tytoń, zapałki, cygara, 
36 Usługi bankowe na rzecz rolników indywidualnych, serwis 
finansowy, prowadzenie agencji kredytowych dla rolników, 

doradztwo finansowe dla rolników, usługi ubezpieczeniowe 
na rzecz rolnictwa, leasing finansowy maszyn i urządzeń dla 
rolnictwa, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, admi-
nistrowanie nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednic-
twa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzierżawa 
nieruchomości, inwestycje kapitałowe dla rolnictwa, zarządza-
nie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprze-
daży i najmie nieruchomości oraz gruntów, agencje obrotu 
nieruchomościami, sporządzanie i obrót projektami inwesty-
cyjnymi z zakresu rolnictwa, sponsorowanie finansowe, wyce-
na nieruchomości, 37 Usługi budowlano-remontowe w zakre-
sie budynków, w tym budynków i budowli na rzecz rolnictwa, 
39 Przewóz osób i towarów, prowadzenie agencji spedycyj-
nych na rzecz rolnictwa, usługi w zakresie konfekcjonowania 
i dystrybucji płodów rolnych, usługi w zakresie załadunku 
i rozładunku, przewóz towarów i osób, prowadzenie agencji 
spedycyjnych na rzecz rolnictwa, usługi konfekcjonowania 
i dystrybucji towarów, 40 Usługi przetwarzania płodów rol-
nych, surowców naturalnych, runa leśnego, skór, wełny, przę-
dzy, przetwórstwo żywności, usługi garbarni, usługi młynów, 
usługi kaszarni, usługi ślusarskie realizowane na rzecz rolnic-
twa, produkcja energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych, 
usługi poligraficzne, 41 Szkolenia zawodowe dla rolników, pro-
wadzenie kursów edukacyjnych dla rolników, nauki jazdy, kur-
sów korespondencyjnych, organizowanie pokazów artystycz-
nych i sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 
publikowanie tekstów i książek z zakresu rolnictwa i agrotury-
styki, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i książek z za-
kresu rolnictwa i agroturystyki, 42 Opiniowanie, ekspertyzy, 
testowanie produktów rolniczych, środków ochrony roślin, 
nawozów mineralnych, prowadzenie laboratoriów chemicz-
nych, bakteriologicznych na rzecz rolnictwa, usługi dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego na rzecz rolnictwa mieszczą-
ce się w tej klasie, projektowanie architektoniczne obiektów 
i terenów, usługi w zakresie prognoz meteorologicznych, pro-
jektowanie komputerowe, 43 Usługi hotelarskie, usługi w za-
kresie agroturystyki, wypoczynku i rekreacji realizowane w ra-
mach czasowego zakwaterowania, wynajmu pokoi i mieszkań 
na pobyt czasowy, 44 Usługi wysiewania z powietrza lub z zie-
mi nawozów i innych preparatów stosowanych w rolnictwie, 
hodowla zwierząt, opieka medyczna dla rolników, wypoży-
czanie sprzętu rolniczego, prowadzenie szkółek leśnych, wy-
najem środków transportowych i maszyn rolniczych, usługi 
doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstw rolniczych, 
45 Usługi ochrony mienia rolniczego, usługi prawnicze dla rol-
ników, organizowanie pomocy domowej dla rolników w za-
kresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

(210) 543525 (220) 2022 05 27
(731) THINKCAR TECH CO., LTD., Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) XHINKCAR
(510), (511) 9 Urządzenia komputerowe do diagnozowania 
usterek w samochodach, Komputerowe przyrządy i urządze-
nia do kontroli pojazdów samochodowych, Urządzenia kom-
puterowe do badania pojazdów samochodowych, Kompu-
terowe wyposażenie do badania pojazdów, Analizator pracy 
silnika, Urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, Au-
tomatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach po-
jazdów, Dostępne do pobrania oprogramowanie dla telefo-
nów komórkowych, Oprogramowanie do konserwacji i dia-
gnostyki usterek w pojazdach samochodowych, Komputer 
do diagnozowania usterek w samochodach, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Programy komputerowe 
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[oprogramowanie do pobrania], Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Komputery kieszonkowe [PDA], Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, 12 Łańcuchy przeciwpoślizgowe, Złącza do przyczep 
do pojazdów, Zderzaki samochodowe, Amortyzatory do sa-
mochodów, Klocki hamulcowe do samochodów, Opony 
do pojazdów mechanicznych, Kolce do opon, Przylepne łaty 
gumowe do naprawy dętek, Zderzaki do pojazdów, Alar-
my antywłamaniowe do pojazdów, 35 Reklama, Promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi marketingowe, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Usługi marketingowe w dziedzi-
nie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów,  
37 Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawy 
pojazdów silnikowych, Usługi napraw awarii pojazdów, Usługi 
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Czyszczenie 
pojazdów, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Zabez-
pieczanie pojazdów przed rdzą, Naprawa opon, Wyważanie 
opon, Konserwacja opon, 42 Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, Konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie 
platform komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Badanie osiągów pojaz-
du, Testowanie funkcjonalne urządzeń, Badanie jakości pro-
duktów, Testowanie bezpieczeństwa produktów.

(210) 544143 (220) 2022 06 15
(731) PIASECKI MIROSŁAW, Wrocław; 

SOKÓŁ-WOŹNIAK JOANNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) dornii mat
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, Oprogra-
mowanie miernicze, Oprogramowanie do zarządzania da-
nymi, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, Oprogramowanie do opracowywa-
nia wyników pomiarów geologicznych, Oprogramowanie 
wspomagające projektowanie warstwy ochronnej podtorza, 
42 Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie po-
miarów geofizycznych, Pomiary gruntów i dróg, Usługi w za-
kresie miernictwa i eksploracji, Usługi w zakresie miernictwa 
geodezyjnego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544897 (220) 2022 07 08
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez 

PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K

(531) 09.07.21, 23.05.05, 05.07.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.13, 
24.09.14, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.02

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 545514 (220) 2022 07 25
(731) SYKULSKI ARKADIUSZ ARSCOM USŁUGI 

INFORMATYCZNE, Deskurów
(540) (znak słowny)
(540) zapisanisobie.pl
(510), (511) 45 Biuro matrymonialne.

(210) 545900 (220) 2022 08 05
(731) VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIG C-Quadrat Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych

(531) 26.04.06, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35 Zarządzanie procesami biznesowymi,  
36 Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym.

(210) 545901 (220) 2022 08 05
(731) VIG/C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIG C-Quadrat TFI

(531) 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 
27.05.23, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35 Zarządzanie procesami biznesowymi,  
36 Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym.

(210) 545909 (220) 2022 08 05
 (310) 018696527 (320) 2022 05 03 (330) EM
(731) LUELLEN JOSHUA, Encino, US
(540) (znak słowny)
(540) 808 MAFIA
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyka do pobrania 
za pośrednictwem Internetu i urządzeń bezprzewodo-
wych, 25 Odzież, mianowicie topy jako odzież, koszule, 
koszulki, Bluzy sportowe z kapturem i kurtki, Nakrycia gło-
wy, 41 Usługi w zakresie komponowania muzyki, Produkcja 
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muzyczna, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Usłu-
gi rozrywkowe w postaci występów muzycznych na żywo, 
Usługi rozrywkowe w postaci usług w zakresie nagrań, 
produkcji i post-produkcji w dziedzinie muzyki, Produkcja 
muzycznych nagrań dźwiękowych.

(210) 546518 (220) 2022 08 25
(731) NYCEK JAN HUBERT NAH, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) Lody Janowe - NAH
(510), (511) 30 Lody spożywcze, Pasty na bazie proszku 
do sporządzania lodów.

(210) 546519 (220) 2022 08 25
(731) NYCEK JAN HUBERT NAH, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) Pasta Janowa - NAH
(510), (511) 30 Lody spożywcze, Pasty na bazie proszku 
do sporządzania lodów.

(210) 546606 (220) 2022 08 29
(731) RAPIDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pukiel Włosów Pokochaj swoje włosy!

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 26 Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artyku-
ły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 44 Usłu-
gi doradcze dotyczące pielęgnacji urody.

(210) 546727 (220) 2022 08 31
(731) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) (znak słowny)
(540) JAFAR
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane 
materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, Materiały metalowe do budowy dróg żelaznych, 
Metalowe pokrycia drogowe, Przewody metalowe, Liny 
i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, 
Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Produkty metalowe 
do użytku w budownictwie, Rudy (kruszce), przetworzone 
rudy metali, Kształtki rurowe metalowe, Metalowe łączniki 
do rur, Skrzynki metalowe, Obudowy metalowe, 11 Urzą-
dzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, go-
towania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę, Instalacje sanitarne, Armatura wodno-kanalizacyj-
na, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych 
oraz przewodów wodnych lub gazowych, Regulatory gazu, 
Piecyki gazowe, Bojlery gazowe, Grzejniki gazowe, Gazowe 
podgrzewacze wody, Gazowe promienniki ciepła, Instala-

cje do oczyszczania gazu, Urządzenia i instalacje grzewcze 
na gaz, instalacje do spalania gazów, Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Akcesoria zabezpiecza-
jące do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Urządzenia 
do nadzoru ciśnienia, Zawory termostatyczne, parowe, kulo-
we, Zawory do grzejników, Zawory do rur, Zawory do klima-
tyzatorów, Zawory kontroli poziomu, Zawory bezpieczeń-
stwa do wodociągów, Zawory odcinające do regulowania 
gazu, Zawory stanowiące części systemów zraszaczy, Zawo-
ry regulujące do wody, Zawory sterownicze termostatyczne 
do instalacji grzewczych, Zawory jako części instalacji sani-
tarnych, Urządzenia do regulacji ciepła, Urządzenia kontro-
lujące temperaturę i reagujące na nią do grzejników central-
nego ogrzewania, Wentylatory do użytku domowego i prze-
mysłowego, Wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, 
Wentylatory do wymienników ciepła, Wentylatory do klima-
tyzacji, Wentylatory do kominów, Zasuwy [ogrzewnictwo], 
Przepustnice przeciwpożarowe, Przepustnice regulujące po-
wietrze, Przepustnice do instalacji wentylacyjnych, Hydranty, 
Obudowy filtrów do oczyszczania wody, Obudowy do lamp, 
Obudowy wanien i kabin prysznicowych, Filtry do instalacji 
przemysłowych, Filtry do urządzeń wodnych, Filtry do od-
sysaczy gazów i dymu, Instalacje do filtrowania wody, Filtry 
powietrza do użytku domowego oraz do instalacji prze-
mysłowych, Zraszacze ogrodowe automatyczne, Zraszacze 
do nawadniania, Urządzenia do dostarczania wody pitnej.

(210) 546788 (220) 2022 09 01
(731) BA Sports Nutrition, LLC, Nowy Jork, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.05.01, 26.13.25
(510), (511) 32 Piwa, Wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Syropy i inne preparaty do sporządzania napojów.

(210) 546950 (220) 2022 09 07
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) HUMMY
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające 
suplementy odżywcze, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Dodatki witaminowe w płynie, Koktajle białkowe, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplemen-
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ty diety, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, 
Musujące tabletki witaminowe, Napoje witaminizowane, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżyw-
cze suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Preparaty multiwitaminowe, Preparaty witaminowe, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Proszki jako 
zamienniki posiłków, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy, Słodziki sztuczne dostoso-
wane dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Substytuty cukru dla diabetyków, Suplementy diety, Suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Su-
plementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się 
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z wita-
min, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suple-
menty diety w płynie, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy odżywcze w płynie, 
Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suple-
menty żywnościowe, Suplementy żywnościowe w postaci 
proszku, Tabletki witaminowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Zio-
łowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaga-
niami dietetycznymi, 29 Dżemy, Dżemy owocowe, Galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Przetwory 
owocowe [dżemy], Galaretki, Galaretki owocowe, Masło ara-
chidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], 
Masło migdałowe, Masło z orzechów, Masło z orzechów 
nerkowca, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennika-
mi posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony 
na bazie orzechów i nasion, Owocowe pasty do smarowania, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania 
składające się z orzechów laskowych, Pasty do smarowania 
składające się głównie z owoców, Orzechy przetworzone, 
Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Mieszanki owoców 
suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, Produkty z suszonych 
owoców, Przekąski na bazie suszonych owoców, Gotowe da-
nia składające się głównie z mięsa, Gotowe dania warzywne, 
Gotowe dania z mięsa, Kandyzowane przekąski owocowe, 
Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, 
Przekąski z owoców, Masło miodowe, Orzeszki ziemne w po-
lewie miodowej, 30 Galaretki owocowe [słodycze], Budynie 
deserowe, Budynie deserowe w proszku, Krem budyniowy 
w proszku, Mieszanki do kremu budyniowego, Gotowe sosy, 
Pasty warzywne [sosy], Słone sosy, Sosy owocowe, Sosy pi-
kantne, Kremy czekoladowe do smarowania, Kremy na bazie 
kakao w postaci past do smarowania, Gotowa kawa i napo-
je na bazie kawy, Batoniki, Batoniki energetyczne na bazie 
zbóż, Batoniki muesli, Batoniki na bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, Batoniki owsiane, Batoniki z nadzie-
niem czekoladowym, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, 
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Bato-
ny spożywcze na bazie zbóż, Batony czekoladowe, Batony 
gotowe do spożycia na bazie czekolady, Batony z orzechów 
w karmelu, Batony zbożowe, Cukierki, batony i guma do żu-
cia, Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, 
Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Pasty czekoladowe 
[do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania zawie-

rające orzechy, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie 
czekoladowej, Mieszanki spożywcze składające się z płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Gotowe dania z ryżu, Miód, 
Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, 
Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe 
zawierające mieszankę owoców i błonnika, Płatki śniada-
niowe zawierające owoce, Żelki, Żelki [wyroby cukiernicze], 
Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem 
mięsa, ryby lub warzyw, Cukierki do żucia, Cukierki do żucia 
na bazie żelatyny, Batony zbożowe i energetyczne, Ciastka 
w polewie o smaku czekoladowym, Migdały w polewie cze-
koladowej, Wafelki w polewie czekoladowej, Wyroby cukier-
nicze w polewie cukrowej, Pizza, Spody do pizzy, Ciasto na-
leśnikowe, Mieszanki błyskawiczne do naleśników, Mieszanki 
do naleśników, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, 
Musy (słodycze), Gotowe napoje kawowe, Mieszanki kawo-
we, Napoje kawowe, Napoje kawowe z mlekiem, Czekolada, 
Orzechy laskowe pokryte czekoladą, Czekoladki, Cukierki bez 
cukru, Słodycze bez cukru, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 547035 (220) 2022 09 09
(731) UPL MAURITIUS LIMITED, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) Nebbia LB
(510), (511) 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, 
Środki robakobójcze, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
chwastobójcze, Preparaty do zabijania chwastów i tępienia 
szkodników.

(210) 547036 (220) 2022 09 09
(731) UPL MAURITIUS LIMITED, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) Nebbia CM
(510), (511) 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, 
Środki robakobójcze, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
chwastobójcze, Preparaty do zabijania chwastów i tępienia 
szkodników.

(210) 547037 (220) 2022 09 09
(731) UPL MAURITIUS LIMITED, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) Nebbia AL
(510), (511) 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, 
Środki robakobójcze, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
chwastobójcze, Preparaty do zabijania chwastów i tępienia 
szkodników.

(210) 547051 (220) 2022 09 12
(731) UPL MAURITIUS LIMITED, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) Nebbia TA
(510), (511) 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, 
Środki robakobójcze, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
chwastobójcze, Preparaty do zabijania chwastów i tępienia 
szkodników.
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(210) 547055 (220) 2022 09 09
(731) NĘDZA MACIEJ, Borek Stary; NĘDZA LESZEK  

BIURO TECHNICZNE TECHNIKA-5, Borek Stary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mioodek

(531) 03.13.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Produkty pszczele, Wypieki, wyroby cukierni-
cze, Cukierki, batony, Batony zbożowe i energetyczne, Cukry, 
naturalne słodziki, Polewy cukiernicze i nadzienia, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547088 (220) 2022 09 12
(731) VELICU IRINA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELICU

(531) 27.05.01
(510), (511) 40 Krawiectwo, 42 Projektowanie odzieży, obu-
wia i nakryć głowy.

(210) 547217 (220) 2022 09 15
(731) Sojourn Solutions LLC, Denton, US
(540) (znak słowny)
(540) Sojourn Solutions
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, 42 Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej.

(210) 547218 (220) 2022 09 15
(731) Sojourn Solutions LLC, Denton, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sojourn Solutions

(531) 24.17.08, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, 42 Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej.

(210) 547299 (220) 2022 09 16
(731) A&B PRODUKCJA SPÓŁKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B.A.D BOUNDARIES ARE DUMB CLOTHES

(531) 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, 24 Tekstylia, Bielizna pościelowa, 
Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Narzuty na łóżka 
i obrusy, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 547360 (220) 2022 09 20
(731) ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jabłonna

(540) (znak słowny)
(540) DVS
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Elektroniczne urządze-
nia alarmowe, Instalacje alarmowe, Alarmy, Alarmy antyw-
łamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy centralne, 
Systemy monitorowania alarmów, Odbiorniki sygnalizacji 
alarmowej, Elektryczne urządzenia alarmowe, Centralne 
jednostki alarmowe, Dzwonki alarmowe elektryczne, Pane-
le sterowania do alarmów bezpieczeństwa, Przyciski alar-
mowe, Czujki do alarmów, Elektryczne zamki z alarmami, 
Przekaźniki do emitowania sygnałów alarmowych, Nadajniki 
sygnalizacji alarmowej, Systemy przeznaczone do monito-
ringu, Elektroniczne urządzenia do monitoringu, Instalacje 
do monitoringu, Kamery wideo przystosowane do celów 
monitoringowych, Elektroniczne monitory ekranowe, Te-
lewizyjne urządzenia monitorujące, Zdalne urządzenia 
do monitorowania, Oprogramowanie wykorzystywane 
w systemach i urządzeniach alarmowych, Oprogramowa-
nie wykorzystywane w systemach i urządzeniach przezna-
czonych do monitoringu, Automatyczne systemy kontroli 
dostępu, Instalacje automatyczne do sterowania dostępem, 
Czujniki zbliżeniowe, Czujniki gazu, Czujniki dymu, Czuj-
niki płomieni, Kontrolery czujników, Piloty automatyczne, 
Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Urządzenia ostrze-
gawcze do celów bezpieczeństwa, Zestawy automatyki 
do wyposażenia zabezpieczającego, Zasilacze do ogrodzeń 
elektrycznych, Sterowniki ogrodzeń elektrycznych, Transfor-
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matory, Mikrofony do urządzeń telekomunikacyjnych, Mo-
duły zasilania, Elektryczne moduły sterująco-kontrolne, Dyski 
optyczne, Szafy przeznaczone do zainstalowania w nich 
komputerów i serwerów, Skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
Elektryczne tablice rozdzielcze, Urządzenia do archiwizacji 
obrazu i dźwięku i wizualizacji, Domofony falowodowe, Re-
jestratory zdarzeń, Rejestratory przemysłowe, Okablowanie 
sieciowe, Routery sieciowe, Koncentratory sieciowe [hub], 
Komputerowe przełączniki sieciowe, Urządzenia sterujące 
sieciowe, Kable telekomunikacyjne, Aparatura kontrolna 
do zarządzania siecią, Switche ethernetowe, Zasilacze sie-
ciowe, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie, hur-
towni oraz za pośrednictwem sieci internetowej systemów, 
urządzeń i instalacji alarmowych wraz z wyposażeniem, 
Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie, hurtowni oraz 
za pośrednictwem sieci internetowej systemów, urządzeń 
i instalacji przeznaczonych do monitoringu wraz z wyposa-
żeniem, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie, hurtowni 
oraz za pośrednictwem sieci internetowej urządzeń i przy-
rządów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych, 
37 Usługi w zakresie instalowania systemów i urządzeń 
alarmowych, Usługi w zakresie instalowania systemów 
i urządzeń przeznaczonych do monitoringu.

(210) 547396 (220) 2022 09 20
(731) JARZĘBAK ANDRZEJ, Kraków; 

BYJOŚ BARTŁOMIEJ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) !CANDELA!

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 41 Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, 
Prowadzenie dyskotek, Usługi związane z dyskotekami, Usłu-
gi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Organizowanie 
imprez muzycznych, 43 Serwowanie jedzenia i napojów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547429 (220) 2022 09 21
(731) SOFTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputery i urządzenia peryferyjne służące 
do przetwarzania informacji jak drukarki, czytniki, plotery, 
stacje dysków, monitory, klawiatury, bankomaty oraz sieci 
i systemy komputerowe, Dyskietki i dyski do komputerów, 
Programy dla maszyn cyfrowych, 35 Usługi marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, Doradztwo w zakresie ad-
ministrowania i organizowania działalności gospodarczej, 
Pozyskiwanie i systematyzacja danych do baz danych, Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Zapewnienie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Sprzedaż: komputerów i urządzeń peryferyjnych 
służących do przetwarzania informacji jak drukarki, czytni-
ki, plotery, stacje dysków, monitorów, klawiatur, bankoma-

tów, sieci i systemów komputerowych, dyskietek i dysków 
do komputerów, programów dla maszyn cyfrowych, po-
jazdów, maszyn i urządzeń do produkcji elementów elek-
tronicznych, Sprzedaż oprogramowania, Reprezentowanie 
podmiotów zagranicznych, usługi prowadzenia agencji 
eksportowo-importowej, Wydawanie i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, 42 Projektowanie 
oprogramowania i systemów komputerowych, Aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Projektowanie i rozwój sprzętu kompu-
terowego, Pomoc w zakresie technologii informatycznych, 
Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Oprogramowanie 
stanowiące platformę do zarządzania wysyłką i wysyła-
niem wiadomości e-mail z dostępem do pełnych danych 
o statusach wysyłek i szczegółowej pomocy technicznej 
emailowej, Platforma komunikacyjna jako usługa, Instalacja 
oprogramowania na serwerach i komputerach, Usługi IT 
chmurowe, Utrzymanie serwerowni, outsourcing, doradz-
two w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu kompute-
rowego i programowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania, Doradztwo w zakresie projektowania oprogra-
mowania, oprogramowania systemów komputerowych, 
technologii komputerowych, powielanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzi-
nie nauk przyrodniczych i technicznych, Opinie techniczne 
w zakresie IT zakończone raportami.

(210) 547456 (220) 2022 09 22
(731) RACIS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RACIS development

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 Dokumentacja projektowa, architektoniczna, 
budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach pa-
pierowych, w tym na kalce technicznej, kalendarze, ulotki, 
katalogi, informatory, prospekty, czasopisma, wydawnictwa 
periodyczne i nieperiodyczne, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: etui na okulary, fute-
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papie-
ru i tektury mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albu-
my do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe-
(z wyjątkiem mebli), artykuły spożywcze, gadżety reklamo-
we, atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły pa-
piernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pa-
kowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, 
etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki 
z papieru mâché, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, 
skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papiero-
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we, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki 
z kartonu lub papieru, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządze-
nia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne opro-
gramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, 
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputero-
we, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, mate-
riały do rysowania, materiały drukowane, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, 
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej, używając środków telekomunikacji, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: foldery, 
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, papier do pisania jako 
papier listowy, papier pergaminowy, papier pergaminowy, 
papier przebitkowy, jako materiały piśmienne, papier srebr-
ny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły pi-
śmienne, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako 
koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły 
papiernicze, zeszyty, naklejki jako materiały piśmienne, no-
tatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papierni-
cze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, podkładki 
do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki 
na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, ry-
sunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwet-
ki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablo-
ny jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, 
taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako arty-
kuły biurowe, publikacje drukowane, czasopisma, magazy-
ny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, artykuły papier-
nicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwiera-
cze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle 
do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i za-
bawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowa-
ne, pojazdy jako zabawki maskotki, pluszowe zabawki po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary 
w sklepie, katalogu, wykorzystując zamówienie korespon-
dencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej, używając środków telekomunikacji, Rekla-
ma i promocja, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami 
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie 
targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie bu-
downictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej 
dziedzinie, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie 
franchisingu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nie-
ruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowy-
mi, Informacja o powyższych usługach, 36 Usługi dewelo-

perskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaż, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi wyszuki-
wania i formalnego przygotowywania terenów i nierucho-
mości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalne-
go, Usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi zespołami osie-
dlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, Pośrednictwo finan-
sowe, Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, Do-
radztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarzą-
dzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja o powyższych 
usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownic-
twa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi 
obiektów budowlanych, Wykonywanie robót ogólnobu-
dowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Nadzór bu-
dowlany, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycz-
nych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanali-
zacyjnych, instalacji gazowych, Usługi remontowe, Naprawy 
obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja obiektów 
budowlano- mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Roboty 
ziemne, Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, 
Usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geo-
logiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycz-
nych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych 
i towarowych oraz ruchomych schodów, Wynajem sprzętu 
budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, Do-
radztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
39 Usługi wynajmowania miejsc parkingowych i garaży, In-
formacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie 
osiedli, Pomiary terenu, Dekoracja wnętrz, Projektowanie 
konstrukcji, budynków, Ekspertyzy inżynieryjne, Wykonywa-
nie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologicz-
ne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwyko-
nawcze dotyczące inwestycji, Badania techniczne, Doradz-
two w zakresie ochrony środowiska, Planowanie urbani-
styczne, Informacja o powyższych usługach, 43 Domy dla 
ludzi w podeszłym wieku, domy turystyczne, wynajmowa-
nie mieszkań na pobyt czasowy, eksploatacja terenów par-
kingowych, hotele, motele, pensjonaty, snack-bary, stołówki, 
kawiarnie, restauracje, wakacyjne organizowanie obozów 
stosowane jako usługi zakwaterowania, 44 Usługi w zakresie 
architektury krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów, Pielęgnowa-
nie i utrzymanie trawników, Projektowanie krajobrazów, Do-
radztwo w zakresie projektowania krajobrazu, Ogrodnictwo 
krajobrazowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, In-
formacja o powyższych usługach.

(210) 547511 (220) 2022 09 26
(731) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
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(540) BERKK
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Sterowniki do instalacji cen-
tralnego ogrzewania, Zbiorniki buforowe, Instalacje central-
nego ogrzewania, Kotły do centralnego ogrzewania, Bojle-
ry do centralnego ogrzewania, Zasobniki ciepłej wody, Za-
wory [akcesoria hydrauliczne], Rury do kotłów grzewczych, 
Urządzenia do ogrzewania, Instalacje ogrzewania podło-
gowego, Zawory do kontroli temperatury [części instalacji 
centralnego ogrzewania], Urządzenia wentylacyjne, Insta-
lacje wentylacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia 
klimatyzacyjne, Urządzenia do celów sanitarnych, Instalacje 
do celów sanitarnych.

(210) 547523 (220) 2022 09 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PATI. KRÓLOWA JURATY
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute-
rach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane 
nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry 
komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Elek-
tryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i ra-
diowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia 
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające ze-
staw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawierające 
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywar-
kę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych 
- rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twar-
dym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów 
(osobisty rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Progra-
my komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji 
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych ka-
nałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier kompu-
terowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy 
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia 
do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny 
radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamięty-
wania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w po-
staci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, 
Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowe-
go w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii rekla-
mowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamo-
we w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usłu-
gi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek re-
klamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/rekla-
mowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalno-
ści gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji 
o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących dzia-
łalności gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu 
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu 

internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, 
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmo-
wych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier 
komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urzą-
dzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie ana-
logowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury słu-
żącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablo-
wego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, 
kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radio-
wych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowa-
nym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewi-
zji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interak-
tywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów 
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapi-
sywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, 
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, 
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samo-
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lasero-
we, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kom-
puterowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galan-
teria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, 
kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetycz-
ki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklej-
ki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 
plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organize-
ry, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod 
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, 
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samo-
chodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, 
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skó-
rzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytow-
niki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji 
sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji tele-
wizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia-
nia programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednic-
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa-
tłowodowego, Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - 
zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie 
określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzysta-
nia przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa-
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywa-
niem informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne 
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przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów po-
przez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu 
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów 
które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi do-
starczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem 
przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewi-
zyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Interne-
tu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektro-
nicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych 
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektro-
nicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów mu-
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wyna-
jem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału 
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cy-
frowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - 
przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwia-
nie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożli-
wianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, Usługi udostępniania dostępu do kra-
jowych i międzynarodowych serwisów i portali interneto-
wych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywko-
wych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja 
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, tele-
wizji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji 
interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, 
odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informacji o roz-
rywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, im-
prezach sportowych, Usługi automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez 
odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu 
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www 
przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, 
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwię-
kowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estrado-
wych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publi-
kowanie książek i innych materiałów drukowanych, publiko-
wanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elek-
tronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi ob-
sługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i fil-
mowej, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów kompu-
terowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, infor-
macyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie ba-
dań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożenio-
we dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technolo-
gii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przeka-
zywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych 
(wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów in-
ternetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania 
do sieci i serwerów komputerowych.

(210) 547535 (220) 2022 09 23
(731) RE:CLINICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) RE: CLINICS
(510), (511) 5 Suplementy diety, Mineralne suplemen-
ty diety, Konopie indyjskie do celów medycznych, Zioła 
do palenia do celów medycznych, Zioła lecznicze, Wywary 
do celów farmaceutycznych, Tłuszcze do celów medycz-
nych, Tetrahydrokannabidynol [THC] do użytku medycz-
nego, Środki uspokajające, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Sole 
do kąpieli mineralnych, Papierosy beztytoniowe do celów 
medycznych, Odżywcze suplementy diety, Napary leczni-
cze, Kannabidiol do użytku medycznego, Herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do celów medycznych, 9 Programy komputerowe, 
Mobilne aplikacje, Oprogramowanie jako urządzenie me-
dyczne [SaMD], do pobrania, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, 44 Usługi po-
mocy medycznej, Usługi farm zdrowia (medyczne), Usługi 
klinik zdrowia [medyczne], Usługi diagnostyki medycznej 
(testy i analizy), Usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłe-
go bólu, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała 
ludzkiego, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, Udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi, Aromaterapia, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, Zdalne monitorowanie danych medycznych 
do diagnozowania medycznego i leczenia.

(210) 547545 (220) 2022 09 26
(731) STOWARZYSZENIE TAMIL SANGAM W POLSCE, 

Chylice
(540) (znak słowny)
(540) TSAP TAMIL SANGAM ASSOCIATION OF POLAND
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi: księgowości, 
marketingu, badania rynku i analizy rynku, Usługi public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, Biura pośrednictwa pracy, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Organizowanie targów handlowych, Organizacja 
wydarzeń komercyjnych, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 36 Usługi badań dotyczących finansów, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomościami, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Agencje nierucho-
mości, Finansowe izby rozrachunkowe, Doradztwo w spra-
wach finansowych, 39 Usługi pośrednictwa w zakresie 
organizowania transportu dla wycieczek, Usługi rezerwa-
cji w zakresie transportu, Usługi pośrednictwa w zakresie 
transportu pasażerskiego, Organizowanie wycieczek, zwie-
dzania, obozów wakacyjnych i wczasów wypoczynkowych, 
Rezerwacja miejsc dla podróżnych, 41 Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych i pisemnych, Organizowanie targów i wy-
staw w celach edukacyjnych lub kulturalnych, Wystawianie 
spektakli na żywo, 43 Usługi rezerwacji hoteli, Usługi rezer-
wacji pokoi, pośrednictwa, jak również wynajmu mieszkań 
wakacyjnych i apartamentów na pobyt czasowy, Udostęp-
nianie miejsc na campingu, Zakwaterowanie i zaprowianto-
wanie gości, Usługi domu wypoczynkowego, Domy opie-
ki dla osób w podeszłym wieku, Usługi gastronomiczne 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, katering, 
Usługi restauracyjne, 45 Usługi adwokackie.
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(210) 547575 (220) 2022 09 27
(731) WOŹNIAK KAMIL, Łódź 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM Z BURGERA

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15, 08.01.07, 05.09.22, 
05.09.23, 08.03.08, 08.03.12, 26.11.02, 26.11.07, 08.05.01, 
08.05.04

(510), (511) 25 Bluzy z kapturem, Koszulki sportowe z krótki-
mi rękawami, 29 Burgery, Burgery mięsne, Produkty mięsne 
w formie burgerów, Burgery warzywne.

(210) 547598 (220) 2022 09 27
(731) KONSMETAL-SZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 26.03.01, 26.03.05, 24.15.01, 26.05.01, 26.07.25
(510), (511) 6 Metalowe sejfy meblowe, ścienne i gabineto-
we, metalowe sejfy lekkie, metalowe sejfy na broń, Metalo-
we sejfy wrzutowe, metalowe sejfy kasjerskie, kasy pancerne, 
szafy pancerne, bezpieczne kasetki metalowe do przecho-
wywania pieniędzy, metalowe kasetki wrzutowe, pudełka 
z metali nieszlachetnych, kasy transferowe, zamki mecha-
niczne na klucz, zamki mechaniczne również szyfrowe, 
9 Urządzenia - terminale - przyjmujące i wydające pieniądze, 
36 Tworzenie i eksploatowanie systemów komputerowych 
sterujących terminalami płatniczymi, Tworzenie i eksplo-
atowanie systemów komputerowych rejestrujących wpłaty 
do i wypłaty z terminali płatniczych, Prowadzenie opera-
cji dotyczących terminali płatniczych i ich podzespołów, 
42 Programowanie systemów komputerowych zarządzają-
cych siecią terminali płatniczych, zapewniających komunika-
cję z innymi systemami informatycznymi.

(210) 547612 (220) 2022 09 27
(731) ZAREMBA MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zaremba

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.01, 
26.11.13

(510), (511) 25 Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Ban-
dany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchła-
niająca pot, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, 
Bryczesy, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Ciepłe rękawiczki 
do urządzeń z ekranem dotykowym, Cylindry [kapelusze], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod 
prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki 
do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadry-
le, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], 
Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochra-
niacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna dam-
ska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze 
[wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, 
Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki 
koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona 
do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa- 
niem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
[odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maseczki 
na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sanitar-
nych, Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki 
[odzież], Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ochraniacze przeciwśnieżne, Ocie-
placze, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, 
Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież 
gotowa, Odzież haftowana, Odzież papierowa, Odzież 
sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież z dioda-
mi elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, 
Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchu-
dzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, 
Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle 
domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obu-
wia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne 
wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, 
Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, 
Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, 
Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Ręka-
wiczki dla rowerzystów, Rękawiczki samochodowe, Ręka-
wiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, 
Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, 
Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do nosze-
nia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
śmy do spodni pod stopy, Togi, Trykoty [ubrania], Turbany, 
Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 40 Szycie odzie-
ży na miarę, Krawiectwo.
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(210) 547614 (220) 2022 09 27
(731) ZAREMBA MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zaremba

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.01, 
26.11.13

(510), (511) 25 Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Ban-
dany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchła-
niająca pot, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, 
Bryczesy, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Ciepłe rękawiczki 
do urządzeń z ekranem dotykowym, Cylindry [kapelusze], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod 
prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki 
do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadry-
le, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], 
Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochra-
niacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna dam-
ska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze 
[wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, 
Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki 
koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona 
do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombine-
zony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wod-
nych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Ko-
szule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard 
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem 
UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki 
na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Leggin-
sy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], 
Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maseczki na twarz 
(odzież), nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki 
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimna-
styczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wy-
konane z drewna, Ochraniacze przeciwśnieżne, Ocieplacze, 
Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, 
Odzież haftowana, Odzież papierowa, Odzież sportowa 
zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież z diodami elektro-
luminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież 
z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające, 
Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski 
na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle do-
mowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obu-
wia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne 
wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, 
Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 

rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, 
Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, 
Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Ręka-
wiczki dla rowerzystów, Rękawiczki samochodowe, Ręka-
wiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, 
Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, 
Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do nosze-
nia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, 
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Ta-
śmy do spodni pod stopy, Togi, Trykoty [ubrania], Turbany, 
Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 40 Szycie odzie-
ży na miarę, Krawiectwo.

(210) 547663 (220) 2022 09 29
(731) WIĘCŁAWSKI PIOTR DENTALLICA  

LEK. DENT. PIOTR WIĘCŁAWSKI, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Dentallica
(510), (511)   44 Leczenie stomatologiczne z użyciem mikroskopu.

(210) 547700 (220) 2022 09 29
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YUMMY!

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.04
(510), (511) 30 Desery w proszku, kisiele.

(210) 547747 (220) 2022 09 30
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) d DERMO eva

(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.10, 27.05.24, 24.13.09

(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielę-
gnacji ciała, rąk, paznokci i włosów w postaci kremów, emul-
sji, balsamów, lotionów, pianek.
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(210) 547755 (220) 2022 09 30
(731) PRZYBORA ARTUR, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA DYSPENSA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi marketingowe w zakresie restauracji, 
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji, 
barów, pubów oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, kawiarnia-
mi, pubami, barami, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczącej restauracji, barów, pubów, kawiarni, 
Usługi sprzedaży stacjonarnej oraz online dań gotowych oraz 
produktów spożywczych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni, koktajlba-
rów, lodziarni, ciastkarni, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi kateringowe, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach i barach, Organizo-
wanie bankietów, Zapewnienie pomieszczeń na uroczystości, 
Usługi barmanów, Winiarnie, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętów do podawania jedzenia i napo-
jów, Hotele, hostele i pensjonaty, Usługi w zakresie zakwatero-
wania, wynajmu pokojów, Udostępnianie obiektów na impre-
zy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 547823 (220) 2022 10 04
(731) ROSA-BLOCH KAMILA VICINO, Dys
(540) (znak słowny)
(540) Vicino
(510), (511) 9 Okulary (Oprawki do -), Oprawki do okularów, 
Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Opraw-
ki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, 
Oprawki do okularów słonecznych, Oprawki do okularów wy-
konane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucz-
nym, Oprawki do okularów wykonane z metalu, Oprawki oku-
larów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, 
Oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, Oprawki 
okularowe [puste], Etui na okulary, Artykuły optyczne [okulary] 
korekcyjne, Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary i okula-
ry przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui 
na okulary słoneczne, Futerały na okulary słoneczne, Modne 
okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, Futerały na oku-
lary, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, Ochronne 
okulary, Ochronne (Okulary -) do uprawiania sportu, Okulary, 
Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary dla rowe-
rzystów, Okulary do czytania, Okulary do uprawiania sportu, 
Okulary (Etui na -), Okulary korekcyjne, Okulary korekcyjne dla 
daltonistów, Okulary ochronne, Okulary, okulary słoneczne 
i soczewki kontaktowe, Okulary optyczne, Okulary [optyka], 
Okulary przeciwsłoneczne, Woreczki na okulary.

(210) 547852 (220) 2022 10 04
(731) MICHALSKI TOMASZ BEESGROWTH, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Beesgrowth
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, 
usługi public relations, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, agencje reklamowe, promocja, reklama i marke-

ting stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpo-
wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzi-
nie mediów społecznościowych, usługi w zakresie pozycjono-
wania, optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych, 
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, marketing 
treści, marketing bezpośredni wykorzystujący pocztę elek-
troniczną, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, 
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, analiza w zakresie marketingu, 
audyt, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe, sys-
tematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, 
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie 
marketingu, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
marketing w mediach społecznościowych, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem In-
ternetu i innych mediów, przygotowanie materiałów reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, obróbka tekstów, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie 
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezen-
tacji marketingowych, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, 41 Edukacja [nauczanie], elektroniczna pu-
blikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
organizacja webinariów, prowadzenie kursów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie drogą 
elektroniczną, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publi-
kowanie przewodników edukacyjnych I szkoleniowych, udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie publikowania online, 42 Projektowanie stron 
internetowych, projektowanie stron internetowych w celach 
reklamowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, zarzą-
dzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.

(210) 547886 (220) 2022 10 06
(731) WŁODAR TRADE WIESŁAW WŁODARCZYK  

SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT CALC 1996

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 27.05.02
(510), (511) 1 Nawóz wapniowy, 19 Wapno nawozowe.
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(210) 548086 (220) 2022 10 12
(731) PRELUDIUM STOMATOLOGIA BYDGOSZCZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SORRISO DENTAL CLINIC

(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Chirurgia, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc 
stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi 
asystenta dentysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi czysz-
czenia zębów, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi ortodon-
tyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi stomatolo-
giczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne 
w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne 
w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie me-
dycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania 
zębów, Wstawianie kamieni szlachetnych do protez den-
tystycznych, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie 
informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, Badania 
rentgenowskie w celach medycznych, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia.

(210) 548124 (220) 2022 10 13
(731) KOPYTO MACIEJ ZEGARKI I PASJA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zegarki i Pasja

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wyda-
nia czasopism, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Tłumaczenia językowe.

(210) 548157 (220) 2022 10 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami bu-
dowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania I administro-
wania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie 
finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i bu-
dynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchome-
go, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, 
usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz-
kań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finanso-
we zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budow-
nictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wzno-
szenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, 
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, 
remonty budynków, usługi inżynierskie w zakresie budow-
nictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 
39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opra-
cowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryj-
ne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie 
dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń han-
dlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicz-
nego i budowlanego, 44 Projektowanie I urządzanie prze-
strzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych,  
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

(210) 548162 (220) 2022 10 14
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) Synergia Split
(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 
do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki na-
wilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, 
Środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami che-
micznymi, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki 
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środ-
ki ochrony roślin przeciw patogenom, Produkty chemicz-
ne do hamowania rozwoju chwastów, Środki chemiczne 
do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż 
grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki 
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Biostymulatory 
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny spo-
sób niż składnik pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty che-
miczne do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze 
do użytku w rolnictwie, Preparaty do niszczenia robactwa, 
Insektycydy do użytku w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy 
do użytku w rolnictwie.

(210) 548164 (220) 2022 10 14
(731) MICKIEWICZ MACIEJ MICKIEWICZ WINNICA 

RODZINNA, Opole Lubelskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MICKIEWICZ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 09.09.01, 09.09.07
(510), (511) 33 Wino.

(210) 548166 (220) 2022 10 14
(731) KOCZUŁAP MACIEJ MKING, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKING.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 
24.09.14

(510), (511) 9 Urządzenia GPS, Oprogramowanie do syste-
mów nawigacyjnych GPS, Oprogramowanie komputerowe 
do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], Dyktafony, 
45 Usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, 
Usługi detektywów sklepowych.

(210) 548192 (220) 2022 10 14
(731) GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fertigen Infertility Genetic Test men

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne.

(210) 548195 (220) 2022 10 14
(731) GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fertiscreen Genetic Preconception Test

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne.

(210) 548217 (220) 2022 10 17
(731) HYPERSTRANGE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPERSTRANGE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 03.01.21
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne 
bazy danych, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzy-
mywania i wydawania kryptoaktywów, Zestawy danych, re-
jestrowane lub do pobrania, Animowane filmy rysunkowe 
w postaci filmów kinematograficznych, Biuletyny elektro-
niczne do pobrania, Chipy zawierające muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Dokumentacja komputerowa w formie elek-
tronicznej, Dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
wych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, 
Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Elektroniczne kartki 
z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą trady-
cyjną, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach 
komputerowych, Edukacyjne materiały na zajęcia, do po-
brania, Elektroniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne 
publikacje do pobrania w dziedzinie gier wideo, Emotikony 
do pobrania, Filmy animowane, Filmy rysunkowe animo-
wane, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy 
wideo, Gazety elektroniczne do pobrania, Grafika do po-
brania do telefonów komórkowych, Grafiki komputerowe 
do pobrania, Informacje do pobrania nawiązujące do gier, 
Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Interaktywne 
płyty DVD, Interaktywne publikacje elektroniczne, Książki 
elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, Książki zapisane na płytach, 
Media do pobierania, Modele do rzeczywistości wirtual-
nej, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania wideo, Mu-
zyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzy-
ka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Nagrane filmy, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane 
płyty DVD, Nagrane płyty DVD zawierające gry, Nagrania 
multimedialne, Nagrania wideo, Nagrania wideo do po-
brania, Plakaty do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, 
Płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, Pobie-
ralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism 
w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Publikacje elektro-
niczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje 
elektroniczne zawierające gry, 16 Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Afisze, plaka-
ty z papieru lub kartonu, Chorągiewki papierowe, Dekora-
cje z papieru [flagi], Maty papierowe, Papierowe parasolki 
do koktajli, Papierowe podkładki na stół, Podkładki stołowe 
z papieru, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki 
z papieru, Transparenty z papieru, 18 Parasole, Pokrowce 
na parasole, Parasole ogrodowe, Parasole plażowe, Prze-
ciwsłoneczne parasole, 25 Bandany, Bandany na szyję, Be-
rety, Chusty [odzież], Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czap-
ki jako nakrycia głowy, Czapki sportowe, Czepki kąpielowe, 
Daszki, Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia 
głowy], Daszki przeciwsłoneczne, Kominiarki, Maseczki 
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na twarz [odzież], nie do celów medycznych lub sanitar-
nych, Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, Opa-
ski na głowę, 28 Gry planszowe i urządzenia do hazardu, 
Gry karciane, Gry-łamigłówki logiczne, Karty do gry, Losy 
loteryjne, Modele do użytku w grach fabularnych, Plansze 
do gier z kartami do kolekcjonowania, Pudełka na karty 
do gry, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy gier planszo-
wych, Żetony do gier, Żetony i kostki do gry [wyposażenie 
do gier], 41 Usługi w zakresie gier wideo, Administrowanie 
[organizacja] usługami w zakresie gier, Centra rozrywki, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Or-
ganizowanie fanklubów, Organizowanie gier z udziałem 
publiczności, Organizowanie rozrywki wizualnej, Rozrywka 
dostarczana przez systemy wideotekstowe, Rozrywka inte-
raktywna, Studia filmowe, Udostępnianie informacji z za-
kresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, Udostępnianie graczom informacji na temat rankin-
gu ich wyników w grach przez witrynę internetową, Udo-
stępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem 
sieci komputerowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gier planszowych, Udostępnianie obrazów online 
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki online w postaci 
turniejów gier, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek 
online z internetowych baz danych, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Usługi 
gier, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi 
rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, Usługi w zakre-
sie e-sportu, Usługi w zakresie gier wojennych.

(210) 548226 (220) 2022 10 17
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 04.05.03, 04.05.21, 26.05.08, 26.05.14, 26.04.03, 
26.11.03, 26.11.05

(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo słodowe, Piwo bezglutenowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
pełne jasne, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Piwo jasne 
typu ale, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Koktajle bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Wina bezalkoholowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Piwo typu lager.

(210) 548227 (220) 2022 10 17
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 29.01.15, 04.05.03, 04.05.21, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.16
(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo słodowe, Piwo bezglutenowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
pełne jasne, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Piwo jasne 
typu ale, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Koktajle bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Wina bezalkoholowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Piwo typu lager.

(210) 548228 (220) 2022 10 17
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 04.05.03, 04.05.21, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.16
(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo słodowe, Piwo bezglutenowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
pełne jasne, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Piwo jasne 
typu ale, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Koktajle bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Wina bezalkoholowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Piwo typu lager.

(210) 548229 (220) 2022 10 17
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 04.05.03, 04.05.21, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.16
(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo słodowe, Piwo bezglutenowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
pełne jasne, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Piwo jasne 
typu ale, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Koktajle bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Wina bezalkoholowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Piwo typu lager.

(210) 548242 (220) 2022 10 18
(731) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 02.01.01, 02.01.23, 02.09.12
(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo słodowe, Piwo bezglutenowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
pełne jasne, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Piwo jasne 
typu ale, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Koktajle bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Wina bezalkoholowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Piwo typu lager.

(210) 548245 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)
(540) in love with boucle
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548246 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)

(540) simple but nobel
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548248 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)
(540) prints and patterns
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548250 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)
(540) sleep well
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548251 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)
(540) closer to nature
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548252 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)
(540) rich and royal
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548253 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sleep well. Live well.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548254 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SL

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548258 (220) 2022 10 18
(731) GLINICKI SŁAWOMIR, Klaudyn;  

GLINICKA AGATA, Klaudyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REVISE

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 548320 (220) 2022 10 19
(731) PRZĄDAK ŻANETA ŻANETA PRZĄDAK - BALI BALI, 

Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bali bali

(531) 27.05.01, 24.15.03, 24.15.21
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące tek-
styliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie akcesoriów mody, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tor-
bami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z oświetleniem, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie skle-
pów detalicznych, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej.

(210) 548324 (220) 2022 10 19
(731) TOPTEL.PL WOŁKOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) B-SUIT
(510), (511) 9 Akcesoria do telefonów, uchwyty do telefonów, 
futerały na elektryczne urządzenia do mobilnej komunikacji 
cyfrowej, Futerały na telefony, Futerały na tablety, Etui na elek-
tryczne urządzenia do mobilnej komunikacji cyfrowej, Etui 
na telefony, Etui na tablety, Uchwyty do mocowania elektrycz-
nych urządzeń do mobilnej komunikacji cyfrowej, Uchwyty 
samochodowe do mocowania elektrycznych urządzeń 
do mobilnej komunikacji cyfrowej, Ochraniacze ze szkła harto-
wanego na wyświetlacze urządzeń mobilnych, Ochraniacze 
ze szkła hartowanego na wyświetlacze smartfonów, Ochrania-
cze ze szkła hartowanego na wyświetlacze telefonów, Ochra-
niacze ze szkła hartowanego na wyświetlacze tabletów, 
Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucz-
nych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
Osłony do wyświetlaczy urządzeń mobilnych w formie folii, 
Osłony do wyświetlaczy telefonów w formie folii, Czytniki  
kart z funkcją USB OTG (USB On-The-Go), Urządzenia nawi- 
gacji GPS, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: zestawy na głowę do rzeczywistości wir-
tualnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: zestawy na głowę do rzeczywistości wir-
tualnej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów 
związane z następującymi produktami: zestawy na głowę 
do rzeczywistości wirtualnej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia sterowane 
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głosem, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia sterowane głosem, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia sterowane głosem, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
sterowane głosem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
telezakupów związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia sterowane głosem, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne 
do przetwarzania danych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne 
do przetwarzania danych, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do przetwarzania danych, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia elektroniczne do przetwarzania danych, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą telezakupów związane z następujący-
mi produktami: urządzenia elektroniczne do przetwarzania 
danych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: urządzenia do pobierania danych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia do pobierania danych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: urządzenia 
do pobierania danych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: urządzenia do po-
bierania danych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą tele-
zakupów związane z następującymi produktami: urządzenia 
do pobierania danych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: terminale wprowadzania da-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: terminale wprowadzania danych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
terminale wprowadzania danych, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: termina-
le wprowadzania danych, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą telezakupów związane z następującymi produktami: 
terminale wprowadzania danych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: sprzęt z zakresu rze-
czywistości wirtualnej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: sprzęt z zakresu rzeczywistości 
wirtualnej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: sprzęt z zakresu rzeczywistości wir-
tualnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sprzęt z zakresu rzeczywistości 
wirtualnej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezaku-
pów związane z następującymi produktami: sprzęt z zakresu 
rzeczywistości wirtualnej, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: sprzęt do przetwarzania 
mowy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: sprzęt do przetwarzania mowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
sprzęt do przetwarzania mowy, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt 
do przetwarzania mowy, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą telezakupów związane z następującymi produktami: 
sprzęt do przetwarzania mowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: skomputeryzowane 
organizery osobiste, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: skomputeryzowane organizery oso-
biste, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: skomputeryzowane organizery osobiste, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: skomputeryzowane organizery osobiste, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów związa-
ne z następującymi produktami: skomputeryzowane organi-
zery osobiste, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: skanery [urządzenia do przetwarzania 

danych], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: skanery [urządzenia do przetwarzania da-
nych], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów 
związane z następującymi produktami: skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pokrowce na urządze- 
nia PDA, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pokrowce na urządzenia PDA, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: po-
krowce na urządzenia PDA, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrowce 
na urządzenia PDA, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
telezakupów związane z następującymi produktami: pokrow-
ce na urządzenia PDA, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokrowce ochronne na palmto-
py, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pokrowce ochronne na palmtopy, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: po-
krowce ochronne na palmtopy, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce 
ochronne na palmtopy, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą telezakupów związane z następującymi produktami: 
pokrowce ochronne na palmtopy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karty zawierające 
mikroprocesory, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: karty zawierające mikroprocesory, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: karty zawierające mikroprocesory, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
karty zawierające mikroprocesory, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą telezakupów związane z następującymi pro-
duktami: karty zawierające mikroprocesory, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: elektroniczne tłuma-
cze kieszonkowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: elektroniczne tłumacze kie-
szonkowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: elektroniczne tłumacze kieszon-
kowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów 
związane z następującymi produktami: elektroniczne tłuma-
cze kieszonkowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: czytniki kodów kreskowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czytniki kodów kreskowych, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: czytniki kodów kre-
skowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czytniki kodów kreskowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów związa-
ne z następującymi produktami: czytniki kodów kreskowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: czytniki kart pamięci SD, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: czytniki kart pamięci 
SD, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: czytniki kart pamięci SD, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
czytniki kart pamięci SD, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą telezakupów związane z następującymi produktami: 
czytniki kart pamięci SD, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: czytniki kart pamięci, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czytniki kart pamięci, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: czytniki kart pamięci, 
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Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: czytniki kart pamięci, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą telezakupów związane z następujący-
mi produktami: czytniki kart pamięci, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: czytniki [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą tele-
zakupów związane z następującymi produktami: czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: czytniki kart USB, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: czytniki kart USB, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: czytniki kart USB, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: czytniki kart USB, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą telezakupów związane z następującymi produkta-
mi: czytniki kart USB, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia i przyrządy optycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia i przyrządy optyczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia i przyrządy optyczne, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia i przyrządy optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą telezakupów związane z następującymi produktami: 
urządzenia i przyrządy optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały na urządzenia 
optyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: futerały na urządzenia optyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: futerały na urządzenia optyczne, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: fute-
rały na urządzenia optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą telezakupów związane z następującymi produkta-
mi: futerały na urządzenia optyczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kable USB, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kable USB, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: kable USB, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: kable 
USB, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów 
związane z następującymi produktami: kable USB, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kable do transmisji danych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: kable do transmisji danych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: kable do transmisji danych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kable do transmisji danych, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą telezakupów związane z następującymi produkta-
mi: kable do transmisji danych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kable audio, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ka-
ble audio, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: kable audio, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kable audio, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezaku-
pów związane z następującymi produktami: kable audio, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Usługi 

sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia telekomunikacyjne w postaci 
biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezaku-
pów związane z następującymi produktami: urządzenia tele-
komunikacyjne w postaci biżuterii, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: urządzenia do łącz-
ności bezprzewodowej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: urządzenia do łączności bez-
przewodowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia do łączności bez-
przewodowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia do łączności 
bezprzewodowej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
telezakupów związane z następującymi produktami: urządze-
nia do łączności bezprzewodowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: urządzenia 
do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: urządzenia do przetwarzania sygnałów teleko-
munikacyjnych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do prze-
twarzania sygnałów telekomunikacyjnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą telezakupów związane z następujący-
mi produktami: urządzenia do przetwarzania sygnałów tele-
komunikacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do komunikacji bezprze-
wodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące 
do przesyłania głosu, danych lub obrazu, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do prze-
syłania głosu, danych lub obrazu, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania 
głosu, danych lub obrazu, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą telezakupów związane z następującymi produktami: 
urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do prze-
syłania głosu, danych lub obrazu, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: słuchawki z mikrofo-
nem do komunikacji, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: słuchawki z mikrofonem do komuni-
kacji, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: słuchawki z mikrofonem do komunikacji, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: słuchawki z mikrofonem do komunikacji, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów związa-
ne z następującymi produktami: słuchawki z mikrofonem 
do komunikacji, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przenośne urządzenia telekomuni-
kacyjne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów związane z na-
stępującymi produktami: przenośne urządzenia telekomuni-
kacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: podręczne przyrządy do komunikacji, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
podręczne przyrządy do komunikacji, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: podręcz-
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ne przyrządy do komunikacji, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: podręczne 
przyrządy do komunikacji, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą telezakupów związane z następującymi produktami: 
podręczne przyrządy do komunikacji, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: nadajniki i od-
biorniki bezprzewodowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: nadajniki i odbiorniki bezprze-
wodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: nadajniki i odbiorniki bezprzewodo-
we, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: nadajniki i odbiorniki bezprzewodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów 
związane z następującymi produktami: nadajniki i odbiorniki 
bezprzewodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kamery konferencyjne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: kame-
ry konferencyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: kamery konferencyjne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kamery konferencyjne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą telezakupów związane z następującymi pro-
duktami: kamery konferencyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: karty SIM, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami:  
karty SIM, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: karty SIM, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami:  
karty SIM, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezaku-
pów związane z następującymi produktami: karty SIM, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
huby USB, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: huby USB, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: huby USB, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: huby USB, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
telezakupów związane z następującymi produktami: huby 
USB, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: elektryczne urządzenia do mobilnej komunikacji 
cyfrowej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektryczne urządzenia do mobilnej komunikacji 
cyfrowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: elektryczne urządzenia do mobilnej 
komunikacji cyfrowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: elektryczne urzą-
dzenia do mobilnej komunikacji cyfrowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą telezakupów związane z następujący-
mi produktami: elektryczne urządzenia do mobilnej komuni-
kacji cyfrowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dotykowe urządzenia komunikacyjne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: dotykowe urządzenia komunikacyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: do-
tykowe urządzenia komunikacyjne, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: doty-
kowe urządzenia komunikacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą telezakupów związane z następującymi produkta-
mi: dotykowe urządzenia komunikacyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: części i ak-
cesoria do urządzeń komunikacyjnych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: części i akceso-
ria do urządzeń komunikacyjnych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: części i ak-
cesoria do urządzeń komunikacyjnych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą telezakupów związane z następu-

jącymi produktami: części i akcesoria do urządzeń komunika-
cyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne 
do transmisji treści multimedialnych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: bezprzewodowe 
urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedial-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: bezprzewodowe urządzenia komunika-
cyjne do transmisji treści multimedialnych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji tre-
ści multimedialnych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
telezakupów związane z następującymi produktami: bezprze-
wodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multi-
medialnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia maskujące dźwięk zapewniają-
ce poufność rozmów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: urządzenia maskujące dźwięk 
zapewniające poufność rozmów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: urządzenia ma-
skujące dźwięk zapewniające poufność rozmów, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia maskujące dźwięk zapewniające pouf-
ność rozmów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą teleza-
kupów związane z następującymi produktami: urządzenia 
maskujące dźwięk zapewniające poufność rozmów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: elektroniczne systemy zabezpieczające 
do sieci domowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektroniczne systemy 
zabezpieczające do sieci domowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą telezakupów związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci do-
mowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: publikacje elektroniczne w dziedzinie techno-
logii interaktywnej, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: publikacje elektroniczne w dziedzi-
nie technologii interaktywnej, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: publikacje 
elektroniczne w dziedzinie technologii interaktywnej, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: publikacje elektroniczne w dziedzinie technolo-
gii interaktywnej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą te-
lezakupów związane z następującymi produktami: publikacje 
elektroniczne w dziedzinie technologii interaktywnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
biuletyny elektroniczne do pobrania, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: biuletyny elektro-
niczne do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą teleza-
kupów związane z następującymi produktami: biuletyny elek-
troniczne do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pamięć USB [pendrive], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pa-
mięć USB [pendrive], Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: pamięć USB [pendrive], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: pamięć USB [pendrive], Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą telezakupów związane z następujący-
mi produktami: pamięć USB [pendrive], Usługi sprzedaży deta-



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT48/2022

licznej związane z następującymi produktami: karty pamięci SD, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: karty pamięci SD, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: karty pamięci SD, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: karty pamięci SD, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą telezakupów związane z następującymi produkta-
mi: karty pamięci SD, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czytniki kart pamięci flash, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czytniki kart pamięci flash, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: czytniki kart pamięci 
flash, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: czytniki kart pamięci flash, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów związane z na-
stępującymi produktami: czytniki kart pamięci flash.

(210) 548326 (220) 2022 10 19
(731) TOPTEL.PL WOŁKOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 9H HARDNESS

(531) 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 9 Akcesoria do telefonów, uchwyty do tele-
fonów, futerały na elektryczne urządzenia do mobilnej 
komunikacji cyfrowej, Ochraniacze ze szkła hartowanego 
na wyświetlacze urządzeń mobilnych, Ochraniacze ze szkła 
hartowanego na wyświetlacze smartfonów, Ochraniacze 
ze szkła hartowanego na wyświetlacze telefonów, Ochrania-
cze ze szkła hartowanego na wyświetlacze tabletów, Osłony 
do wyświetlaczy urządzeń mobilnych w formie folii, Osłony 
do wyświetlaczy telefonów w formie folii, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
urządzenia i przyrządy optyczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia i przyrzą-
dy optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia i przyrządy optycz-
ne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia i przyrządy optyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia i przyrządy 
optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: dotykowe urządzenia komunikacyjne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: dotykowe urządzenia komunikacyjne, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: dotykowe urządzenia komunikacyjne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dotykowe urządzenia komunikacyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą telezakupów związane z następu-
jącymi produktami: dotykowe urządzenia komunikacyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-

duktami: części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: części i akcesoria do urządzeń komunika-
cyjnych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: części i akcesoria do urządzeń 
komunikacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
telezakupów związane z następującymi produktami: części 
i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych.

(210) 548334 (220) 2022 10 19
(731) TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selfie STATION

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 Organizowanie imprez w celach handlo-
wych i reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promocja towarów przy pomocy influencerów, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, 41 Fotografia, Usługi fotografów, 
Organizowanie rozrywki, Usługi rozrywkowe, Organizowa-
nie rozrywki wizualnej, Wynajmowanie maszyn rozrywko-
wych, Organizacja imprez rozrywkowych, Udostępnianie 
pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych.

(210) 548357 (220) 2022 10 20
(731) MYEGG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 08.07.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Roślinne zamienniki jaj kurzych.
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(210) 548358 (220) 2022 10 20
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Stymulator Młodości
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgna-
cyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki 
do stylizacji włosów, kosmetyki przeciwzmarszczkowe.

(210) 548360 (220) 2022 10 20
(731) ŚMIESZEK PIOTR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUD I MIÓD catering dietetyczny

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.13.04
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), 44 Usługi dietetyków.

(210) 548365 (220) 2022 10 20
(731) NAGRABA SEBASTIAN GASTROCONSULTING, Żółwin
(540) (znak słowny)
(540) NAWIJAMY
(510), (511) 30 Makarony, pizza, sosy gotowe, sosy na bazie 
warzyw, sosy mięsne, 43 Usługi barów, bistro, restauracji, 
food trucków, catering.

(210) 548383 (220) 2022 10 20
(731) GDAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAKI GDAŃSKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 11.01.04, 24.11.07
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Plakaty reklamowe, Artykuły 
biurowe, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biuro-
we], Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Tablice na notatki [ar-

tykuły biurowe], Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Albumy upamiętniające wydarzenia, Albumy kolekcjonerskie, 
Albumy fotograficzne, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
Druki, Druki handlowe, Druki w formie obrazów, Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Emble-
maty papierowe, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalen-
darze ścienne, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze spotkań 
[agendy], Kalendarze na biurko, Katalogi, Katalogi hoteli, Kata-
logi kartkowe, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Książki, Książki 
kucharskie, Książki informacyjne, Książki upominkowe, Książki 
edukacyjne, książki z obrazkami, Pióra i długopisy, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, 
Publikacje reklamowe, Podstawki papierowe, Teczki papie-
rowe, Papierowe obrusy, Ręczniki papierowe, Chorągiewki 
papierowe, Maty papierowe, Worki papierowe, Teczki papie-
rowe [artykuły papiernicze], Serwetki stołowe papierowe, Pa-
pierowe etykietki identyfikacyjne, Bielizna stołowa papierowa, 
Ulotki, Ulotki drukowane, Ulotki reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Plakaty z kartonu, Prospekty, Wykłady drukowa-
ne, Pudełka kartonowe, Pudełka tekturowe, Pudełka z papieru, 
Składane pudełka kartonowe, Pudełka na prezenty, Papierowe 
pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, 
Kartonowe pudełka na prezenty, Pudełka kartonowe na drob-
ne upominki, Pudełka na prezenty z papieru, Kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie gotowej, Etykietki na prezenty, 
Torby na prezenty, Opakowania na prezenty, Opakowanie 
na prezenty, Kartony na prezenty, Papierowe etykietki na pre-
zenty, Papierowe torby na prezenty, Kartki do opakowań 
na prezenty, Opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, 
Kolorowe długopisy, Zestawy piór i długopisów, Zestawy dłu-
gopisów i ołówków, Podstawki do długopisów i ołówków, na-
klejki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 35 Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających czekoladki, Reklama, Reklama banerowa, 
Reklama zewnętrzna, Reklama korespondencyjna, Reklama 
radiowa, Reklama i marketing, Promocja [reklama] koncertów, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Promocja [reklama] podró-
ży, Reklama w czasopismach, Reklama promocyjna projektów 
badawczych, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama 
za pośrednictwem telefonu, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Reklama na billboardach elektronicznych, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama w zakresie filmów kinowych, Groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, Reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, Reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, Reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, Reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trze-
cich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych 
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, 
Prace biurowe, Organizacja wystaw do celów reklamowych, 
Organizacja wystaw w celach handlowych, Organizacja wy-
staw w celach reklamowych, Organizacja wystaw dla biznesu 
lub handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie persone-
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lem w celach reklamowych, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Pokazy [do ce-
lów promocyjnych/reklamowych], Pokazy towarów do celów 
promocyjnych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklamowych 
(Rozpowszechnianie ogłoszeń -), Rozpowszechnianie broszur 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszech-
nianie produktów do celów reklamowych, Rozpowszech-
nianie danych związanych z reklamą, Rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w Internecie, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i promocyjnych, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie 
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyj-
nych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie re-
klam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Roz-
powszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej 
online w Internecie, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, Pisanie tekstów reklamowych do ce-
lów reklamowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozle-
pianie -), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
usługi marketingowe, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi doradcze w za-
kresie sztuki kulinarnej, Usługi restauracyjne, Usługi barowe, 
Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi hotelowe, Usługi 
pensjonatów, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi 
barów i restauracji, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi biur podróży w zakresie 
rezerwowania restauracji, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrze-
nia w żywność, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Usługi oceny jedzenia 
[dostarczanie informacji na temat jedzenia i picia].

(210) 548397 (220) 2022 10 20
(731) Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd., Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) Govee Life
(510), (511) 9 Termohigrometry, Wilgotnościomierze, Ter-
mometry nie do celów medycznych, Termometry do mię-
sa, Cyfrowe stacje meteorologiczne, Alarmy do wykrywania 
przecieków wody, Urządzenia do wykrywania przecieków, 
Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania, Programy kompu-
terowe nagrane, Aplikacje komputerowe do pobrania, Elek-
tryczne dzwonki do drzwi, Analizatory powietrza, Alarmy, 
Urządzenia do wyważania, Urządzenia zdalnego sterowania, 
Elektryczne zamki do drzwi, Czujniki wilgotności, Wzbud-
niki elektryczne, Przyrządy pomiarowe, Gniazdka elektrycz-
ne, Wtyczki elektryczne, Adaptory elektryczne, Urządzenia 
do konwersji danych, Urządzenia sterujące oświetleniem, 
Aparaty fotograficzne, Głośniki, Monitory, Czujniki, 11 Urzą-
dzenia do ogrzewania, Grzejniki wentylatorowe, Przenośne 
grzejniki elektryczne, Grzejniki elektryczne, Nawilżacze, Od-
wilżacze, Urządzenia do suszenia, Urządzenia oczyszczają-

ce powietrze, Instalacje do filtrowania powietrza, Czajniki 
elektryczne, Termofory, Elektryczne podgrzewacze butelek, 
Maszyny do produkcji lodu, Urządzenia do dezynfekcji, Urzą-
dzenia do opiekania i pieczenia, Urządzenia do gotowania, 
Wentylatory elektryczne, Elektryczne ekspresy do kawy, 
Urządzenia do celów sanitarnych, Grill, Wentylatory stoło-
we, Elektryczne urządzenia do gotowania ryżu, Urządzenia 
do smażenia gorącym powietrzem, Lampy oświetleniowe, 
Lampy elektryczne, Żarówki oświetleniowe, Oprawy oświe-
tleniowe, Podstawy lamp, Sznury lampek, Urządzenia oświe-
tleniowe, Instalacje oświetleniowe z diodami elektrolumine-
scencyjnymi [LED].

(210) 548398 (220) 2022 10 20
(731) COTE AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA, 

Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Oui Oui Cote Azur
(510), (511) 9 Okulary, Etui na okulary i okulary przeciwsło-
neczne, Okulary do uprawiania sportu, Okulary przeciwsło-
neczne, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, 
Okulary korekcyjne, Okulary ochronne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary polaryzacyjne, Okulary prze-
ciwoślepieniowe.

(210) 548460 (220) 2021 10 22
 (310) 90670085 (320) 2021 04 25 (330) US
(731) Bath & Body Works Brand Management, Inc., 

Reynoldsburg, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE WONDER

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty do higieny osobistej, mianowicie 
żele do kąpieli, mydła do kąpieli w postaci płynnej, stałej lub 
żelowej, balsamy do ciała, kremy do ciała, produkty do my-
cia ciała dla ludzi, żele pod prysznic, kremowe mydła do rąk 
i ciała, woda perfumowana, spray do ciała stosowany jako 
dezodorant osobisty oraz jako zapach, kremy do rąk, mydła 
do rąk, pianka do kąpieli, błyszczyk do ust, Dyfuzory z pa-
tyczkami zapachowymi, zapachy do samochodów, zapachy 
do pomieszczeń, wkłady zapachowe do elektrycznych i nie-
elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, olej-
ki zapachowe używane do wytwarzania zapachów po pod-
grzaniu, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, olejki zapa-
chowe do domu.

(210) 548467 (220) 2022 10 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE 

SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SULPHUR BUSKO ZDRÓJ
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(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do kąpieli, Maski do ciała, 
Płyny pod prysznic, Balsamy do ciała, Kremy kosmetyczne, 
Mydła do skóry, Mydła przeciwpotowe do stóp, Szampony 
do włosów, Odżywki do włosów, Żele kosmetyczne, Pasty 
do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej wszystkie na ba-
zie wody siarczkowej, Maska do ciała i okładów, żel do ciała 
i twarzy, masła do ciała i masażu, peeling do ciała, wszystkie 
na bazie wodnego wyciągu borowinowego, 5 Lecznicze żele 
do pielęgnacji jamy ustnej, Borowina do kąpieli, Żele boro-
winowe do dziąseł, Płyny do płukania jamy ustnej do celów 
leczniczych, Maści o właściwościach leczniczych, Szampony 
lecznicze, Lecznicze żele do ciała, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej oraz internetowej w związku z kosmetyka-
mi oraz produktami farmaceutycznymi.

(210) 548468 (220) 2022 10 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE 

SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SULPHUR BUSKO ZDRÓJ

(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do kąpieli, Maski do ciała, 
Płyny pod prysznic, Balsamy do ciała, Kremy kosmetyczne, 
Mydła do skóry, Mydła przeciwpotowe do stóp, Szampony 
do włosów, Odżywki do włosów, Żele kosmetyczne, Pasty 
do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej wszystkie na ba-
zie wody siarczkowej, Maska do ciała i okładów, żel do ciała 
i twarzy, masła do ciała i masażu, peeling do ciała, wszystkie 
na bazie wodnego wyciągu borowinowego, 5 Lecznicze żele 
do pielęgnacji jamy ustnej, Borowina do kąpieli, Żele boro-
winowe do dziąseł, Płyny do płukania jamy ustnej do celów 
leczniczych, Maści o właściwościach leczniczych, Szampony 
lecznicze, Lecznicze żele do ciała, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej oraz internetowej w związku z kosmetyka-
mi oraz produktami farmaceutycznymi.

(210) 548469 (220) 2022 10 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE 

SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.11, 01.15.15, 26.13.99
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do kąpieli, Maski do ciała, 
Płyny pod prysznic, Balsamy do ciała, Kremy kosmetyczne, 
Mydła do skóry, Mydła przeciwpotowe do stóp, Szampony 
do włosów, Odżywki do włosów, Żele kosmetyczne, Pasty 

do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej wszystkie na ba-
zie wody siarczkowej, Maska do ciała i okładów, żel do ciała 
i twarzy, masła do ciała i masażu, peeling do ciała, wszystkie 
na bazie wodnego wyciągu borowinowego, 5 Lecznicze żele 
do pielęgnacji jamy ustnej, Borowina do kąpieli, Żele boro-
winowe do dziąseł, Płyny do płukania jamy ustnej do celów 
leczniczych, Maści o właściwościach leczniczych, Szampony 
lecznicze, Lecznicze żele do ciała, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej oraz internetowej w związku z kosmetyka-
mi oraz produktami farmaceutycznymi.

(210) 548470 (220) 2022 10 21
(731) POLE NA STOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLE NA STOLE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 4 Świece, 16 Arkusze celulozy regenerowa-
nej do owijania, Arkusze do pakowania z papieru, Arkusze 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Arkusze z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Arkusze z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, Arkusze z wiskozy do zawijania, 
Biały karton, Brązowy papier do pakowania, Chłonne arku-
sze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chusteczki 
higieniczne, Cienkie przezroczyste folie samoprzylegające 
do pakowania, Dekoracyjny papier do pakowania, Dozow-
niki sznurka do użytku przy pakowaniu, Drukowane mate-
riały opakowaniowe z papieru, Etykiety [owijki] na butelki 
z papieru lub kartonu, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia 
do pakowania prezentów, Folia przylepna z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do opakowań, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucz-
nych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza, Folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia 
z octanu celulozy do pakowania, Afisze, plakaty, Banery wy-
stawowe z papieru, Banery wystawowe wykonane z kartonu, 
29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby mięsne, Nabiał 
i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
Oleje i tłuszcze, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owa-
dy i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mię-
czaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 30 Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Kawa. herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, 
Piwo bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], Imitacja piwa, 35 Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handel (zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych), Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie żywności, Usługi handlu online w zakresie 
żywności, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie infor-
macji w rejestrach, Automatyczne przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych, 
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Gromadzenie informacji handlowej, Gromadzenie informacji 
handlowych, Inwentaryzacja towaru, Kompilacja adresów 
według indeksów, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach 
trzecich, produktów żywnościowych (bez uwzględnienia 
transportu), tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i do-
konanie zakupu (w tym zakupu online) w dobrych warun-
kach, 41 Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji elektronicznej, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty rekla-
mowe], Publikacja broszur, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Organizowa-
nie konkursów za pośrednictwem Internetu, 43 Usługi oceny 
jedzenia [dostarczanie informacji na temat jedzenia i picia], 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów.

(210) 548487 (220) 2022 10 21
(731) Shinsung Engineering Co., Ltd., Cheongdo-gun, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shinsung Engineering

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 11 Klimatyzatory, Jednostki uzdatniania powie-
trza, Aparatura chłodząca, Aparatura grzewcza, Instalacje kli-
matyzacyjne do czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzo-
nych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza] 
(pomieszczeń suchych), Urządzenia do zmniejszania ciśnie-
nia do użytku w instalacjach gazowych, Zawory nadmia-
rowe [przyrządy bezpieczeństwa] do instalacji gazowych, 
Urządzenia do nadzoru ciśnienia [urządzenia zabezpieczają-
ce do urządzeń gazowych], Zamrażarki, Regulatory tempe-
ratury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego 
ogrzewania, Aparatura do nawilżania powietrza, Nawilżacze 
powietrza, Parowniki do aparatów klimatyzacyjnych, Instala-
cje klimatyzacyjne do celów sanitarnych, Osuszacze przemy-
słowe, Osuszacze elektryczne do celów domowych, Systemy 
grzewcze i chłodzące dla statków, Systemy grzewcze i chło-
dzące dla samolotów, Aparatura klimatyzacyjna do użytku 
przemysłowego, Filtry do oczyszczania gazów spalinowych 
do celów przemysłowych, Filtry do oczyszczania gazów spa-
linowych do celów domowych, Aparatura do oczyszczania 
gazów, Aparatura do płukania gazów, Kondensatory gazów, 
inne niż części maszyn, Aparatura i maszyny do oczyszcza-
nia powietrza, Aparaty jonizacyjne do uzdatniania powietrza, 
Aparaty do dezodoryzacji powietrza, Instalacje do zaopatry-
wania w wodę, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Aparaty 
grzewcze i klimatyzacyjne, Aparaty i instalacje chłodnicze 
(inne niż do pojazdów), Aparaty do odwadniania odpa-
dów spożywczych, Urządzenia do sterylizacji i dezynfek-
cji do celów medycznych, Systemy grzewcze i chłodzące 
do pojazdów silnikowych, niebędące częściami silników lub 
napędów, Systemy grzewcze i chłodzące do pojazdów ko-
lejowych, Instalacje wentylacyjne, 37 Montaż instalacji wen-
tylacyjnych (klimatyzacyjnych) w budynkach, Instalowanie 
i naprawa systemów klimatyzacyjnych, Naprawa lub konser-
wacja aparatów klimatyzacyjnych do celów przemysłowych 
oraz udzielanie informacji z tym związanych, Doradztwo 
w zakresie instalacji aparatów grzewczych i chłodniczych, 
Instalacja aparatów grzewczych chłodniczych, Instalowanie 
i naprawa systemów grzewczych, wentylacyjnych klimatyza-
cyjnych, Montaż i naprawa urządzeń grzewczych i klimaty-
zacyjnych, Instalowanie naprawa urządzeń zamrażalniczych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa aparatów chłodniczych, 

Instalacja wentylatorów pokojowych, Instalacja, konserwacja 
i naprawa systemów kotłowych, Instalacja i naprawa klima-
tyzatorów, Instalacja, konserwacja i naprawa systemów kli-
matyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa systemów 
chłodzących i klimatyzacyjnych dla środowisk o kontrolowa-
nej temperaturze, Instalacja i naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych i grzewczych wykorzystujących ciepło gruntowe, In-
stalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń 
[clean room], Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
zamrażających, Naprawa lub konserwacja systemów grzew-
czych i chłodzących dla samochodów, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa wymienników ciepła chłodzących powietrze, 
Instalacja systemów klimatyzacyjnych i grzewczych.

(210) 548526 (220) 2022 10 25
(731) EUROBUD CHAJEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROBUD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 19 Beton do odlewania, Gotowe betonowe ele-
menty budowlane, Wymieszany beton wylewany na miej-
scu, Kruszywa wykorzystywane do przygotowywania beto-
nu, Materiały kruszywowe do stosowania w betonie, Beton 
przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądo-
wej, Masa betonowa prefabrykowana, Beton gotowy do uży-
cia, Podłogi niemetalowe, Zaprawy budowlane, 36 Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi finansowania, 
Pobieranie czynszu, Organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wynajem po-
wierzchni biurowej, Wynajem powierzchni komercyjnej, 
Zarządzanie nieruchomościami, 37 Betonowanie, Pompo-
wanie betonu, Naprawy betonu, Uszczelnianie betonu, Wy-
równywanie betonu, Usługi poziomowania betonu, Usługi 
spulchniania betonu, Naprawy elementów betonowych, 
Instalacja betonowych systemów formujących, Montaż sza-
lunku do betonowania, Montaż deskowania do betonowa-
nia, Wynajem sprzętu do betonowania, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Wynajem maszyn do pompowania betonu, 
Wynajem betoniarek, Usługi budowlane, Usługi doradztwa 
budowlanego, Nadzór budowlany, Budownictwo, Murar-
stwo, Tynkowanie, Rozbiórka budynków, 39 Usługi transpor-
tu betonu, Transport materiałów budowlanych, Wynajmo-
wanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, 
40 Formowanie betonu, Obróbka betonu, Kruszenie betonu, 
Recykling betonu, 42 Usługi w zakresie badań technicznych 
i chemicznych, Usługi analiz i badań przemysłowych w dzie-
dzinie chemii, Usługi badawcze związane z budownictwem, 
Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi 
w zakresie analiz i badań betonów oraz materiałów do jego 
produkcji, Badania w dziedzinie budownictwa, Projektowa-
nie budowlane, Usługi architektoniczne.

(210) 548534 (220) 2022 10 25
(731) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk
(540) (znak słowny)
(540) skuta sowa
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 548537 (220) 2022 10 25
(731) CUBAŁA-KUCHARSKA MAGDALENA INSTYTUT 

MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ ARCANA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) SID
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do le-
czenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty weterynaryj-
ne do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, Środki do czyszcze-
nia żołądka i jelit, Lekarstwa na zaburzenia jelitowe, Preparaty 
żołądkowo-jelitowe, Preparaty farmaceutyczne do leczenia 
chorób żołądkowo-jelitowych, 9 Książki w formacie cyfro-
wym do pobierania z Internetu,  E-booki, Podcasty, Nagrania 
audio, Książki audio, Dyski kompaktowe audio, Płyty kompak-
towe [audio-wideo], Filmy wideo, Nagrania wideo, 16 Książki, 
Książki edukacyjne, Książki informacyjne, 42 Badania labora-
toryjne, Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, 
44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska (medyczna), Usługi 
doradztwa dietetycznego, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Usługi klinik medycznych, Informacja medyczna, Konsultacje 
medyczne, Poradnictwo medyczne, Medyczne badania osób, 
Przeprowadzanie badań medycznych, Doradztwo dotyczące 
alergii, Leczenie alergii, Usługi w zakresie odchudzania.

(210) 548592 (220) 2022 10 26
(731) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DUSZA
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.

(210) 548604 (220) 2022 10 26
(731) ŚLUSARCZYK KACPER MUUKREACJE.PL, Piasek
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.05.15, 04.03.03, 04.03.19, 04.03.25
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież męska, Nakrycia głowy.

(210) 548605 (220) 2022 10 26
(731) ŚLUSARCZYK KACPER MUUKREACJE.PL, Piasek
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 25.07.08, 05.05.19
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Odzież damska, Odzież męska.

(210) 548633 (220) 2022 10 27
(731) OBIELECKI ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Boski Box
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego dotyczące 
cateringu dietetycznego, diety pudełkowej, zdrowej diety, 
diety sportowej, diety wegetariańskiej, diety niskoglikemicz-
nej, diety wegańskiej, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 548634 (220) 2022 10 27
(731) OBIELECKI ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boski Box

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego dotyczące 
cateringu dietetycznego, diety pudełkowej, zdrowej diety, 
diety sportowej, diety wegetariańskiej, diety niskoglikemicz-
nej, diety wegańskiej, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 548641 (220) 2022 10 27
(731) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vittero

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 Przyrządy tnące [narzędzia ręczne], Sztuć-
ce, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Noże kuchenne, 
21 Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, 
Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Garnki 
i rondle kuchenne [nieelektryczne], Formy i foremki [przybo-
ry kuchenne], Deski do krojenia, Patelnie.

(210) 548652 (220) 2022 10 28
(731) STAŃCZYK SEBASTIAN, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pellet wałcz STAŃCZYK

(531) 07.01.09, 07.01.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: pel-
letem, drewnianymi deskami tarasowymi, drewnem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z: pelletem, drewnianymi de-
skami tarasowymi, drewnem.

(210) 548663 (220) 2022 10 26
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez  

MINISTRA CYFRYZACJI, Warszawa
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 20.05.13, 24.15.11, 24.15.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, 40 Drukowanie, wywoływa-
nie zdjęć i filmów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 548665 (220) 2022 10 26
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez  

MINISTRA CYFRYZACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Doręczenia

(531) 24.15.01, 24.15.11, 20.05.13, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, 40 Drukowanie, wywoływa-
nie zdjęć i filmów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 548666 (220) 2022 10 26
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez  

MINISTRA CYFRYZACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Doręczenia

(531) 20.05.13, 24.15.01, 24.15.11, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, 40 Drukowanie, wywoływa-

nie zdjęć i filmów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 548670 (220) 2022 10 28
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Heltiso Care Rinohel
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Maści do celów 
farmaceutycznych, Maści lecznicze, Regenerujące maści 
do nosa z probiotykiem.

(210) 548676 (220) 2022 10 28
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS ENERGY

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słonecz-
ne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowol-
taiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Komórki fotowoltaiczne, Matryce do paneli słonecz-
nych, Moduły fotowoltaiczne Moduły słoneczne, Ogniwa 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa sło-
neczne z krzemu krystalicznego, Panele słoneczne, Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Inwertery prądu stałego/ prą-
du zmiennego, Konstrukcje fotowoltaiczne.

(210) 548715 (220) 2022 10 31
(731) TCPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feet Clinic TRÓJMIEJSKIE CENTRUM PODOLOGII 

I LECZENIA RAN

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosme-
tycznej, Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, 
Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, Usługi 
edukacji medycznej, Doradztwo w zakresie szkoleń medycz-
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nych, 44 Usługi podologa, Usługi medyczne, Usługi pomocy 
medycznej, Medyczna pielęgnacja stóp, Usługi kosmetycz-
ne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 548728 (220) 2022 11 01
(731) KONIECZNY PIOTR NIEBEZPIECZNIK.PL, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NIEBEZPIECZNIK
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowania do wykry-
wania ryzyka, Oprogramowanie komputerowe do testowania 
podatności komputerów i sieci komputerowych na ataki, Mo-
bilne aplikacje, Publikacje elektroniczne, E-booki, Nagrania wi-
deo, Nagrania audio, Podcasty, 35 Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama, Marketing internetowy, Promocja sprzedaży, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następujących towa-
rów: odzież, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do au-
tomatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron 
internetowych, elektroniczne karty-klucze, maski higieniczne, 
kominiarki, kubki, torby, zaślepki obiektywu, naklejki, paski 
odblaskowe do noszenia, etui na karty kredytowe (portfele), 
długopisy kolorowe, 38 Usługi w zakresie internetowego ser-
wisu informacyjnego, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, 
Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji drogą online, Prze-
kazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Za-
pewnianie dostępu do informacji w Internecie, Przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, 41 Nauczanie i szkolenia, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do po-
brania), Kursy szkoleniowe, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pu-
blikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 
Organizacja webinariów, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
42 Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyj-
nych, Usługi w zakresie zabezpieczania danych, Analizowanie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochro-
ny danych, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulep-
szanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie 
monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, 
Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, Aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego 
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Utrzymanie 
oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed za-
grożeniami, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie 
danych komputerowych, Programowanie komputerowe dla 
osób trzecich, Projektowanie systemów komputerowych, Ak-
tualizacja i konserwacja oprogramowania i programów kom-
puterowych, Programowanie programów zabezpieczających 
przed zagrożeniami internetowymi, Usługi testowania zgod-
ności, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie 
ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, Monitorowanie 
systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa.

(210) 548732 (220) 2022 11 02
(731) BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMEPROTE MISTRZOWIE LOGISTYKI

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie transportu, Spedycja.

(210) 548736 (220) 2022 10 28
(731) WOŹNIAK MAŁGORZATA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Keeen

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje.

(210) 548766 (220) 2022 11 02
(731) CHMIEL KATARZYNA KREATYWNA PRZYSTAŃ -  

- KATARZYNA CHMIEL, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREATYWNA PRZYSTAŃ

(531) 03.13.06, 03.13.24, 01.07.06, 01.07.08, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.13, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów on-
line, 41 Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Tre-
ning osobisty [szkolenie], Organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie semina-
riów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Szkolenia dla dorosłych, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsztatów 
i seminariów na temat samoświadomości, Szkolenia w dzie-
dzinie medycyny, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczą-
ce medycyny, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natu-
ry i środowiskiem, Organizowanie kursów wykorzystujących 
metody samokształcenia, Pisanie i publikowanie tekstów, 
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innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie fanklubów, 
Rozrywka, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Usłu-
gi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 44 Projekto-
wanie ogrodów i krajobrazów, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat 
kwiatowych, Pielęgnacja trawników, Doradztwo związane 
z sadzeniem drzew, Sadzenie drzew ogrodowych, Sadzenie 
roślin, Udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew 
ogrodowych, Ogrodnictwo, Doradztwo związane z psycho-
logią integralną, Udzielanie wiadomości i informacji w dzie-
dzinie medycyny, Usługi medycyny alternatywnej.

(210) 548776 (220) 2022 11 02
(731) KALIŃSKI & LEWANDOWSKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIVA BIO

(531) 01.15.15, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosme-
tyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki w formie 
olejków, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści 
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, Preparaty higieniczne w postaci środków to-
aletowych, Olejki toaletowe, Olejki i płyny do masażu, Olejki 
mineralne [kosmetyki], Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki 
do masażu, Olejki do celów kosmetycznych, Nielecznicze 
produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do masażu, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Żele do masa-
żu, inne niż do celów medycznych, Tłuszcze do celów kosme-
tycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Środki toaletowe, 
Olejki naturalne do perfum, Olejki do ciała, Terpeny [olejki 
eteryczne], Roślinne olejki eteryczne, Olejki do twarzy, Olejki 
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne do użytku 
osobistego, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, 
Olejki do ciała i twarzy, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
5 Suplementy diety, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze wyciągi zio-
łowe do celów medycznych, Maści lecznicze do stosowania 
na skórę, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Maści 
lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, Olejki 
lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Suple-
menty diety dla zwierząt, Balsamy do użytku medycznego, 
Balsamy do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i zio-
łowe do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne, Żelki 
witaminowe, 29 Oleje i tłuszcze, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje 
roślinne do celów spożywczych.

(210) 548781 (220) 2022 11 03
(731) MORYSIŃSKI WOJCIECH, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME WINE

(531) 19.07.01, 19.07.09, 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe, 
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, Białe wino, 
Czerwone wino, Wino musujące, Wino domowe, Wino owo-
cowe, Napoje zawierające wino [szprycer], 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z napojami alkoholowy-
mi (z wyjątkiem piwa) i napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa) i napojami bezalkoholowymi, Zaopatrzenie 
osób trzecich w napoje alkoholowe i napoje bezalkoholowe 
[zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Demonstro-
wanie towarów w internecie, Pokazy towarów, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi agencji im-
portowo-eksportowych, 39 Usługi w zakresie rezerwacji bile-
tów na podróże i wycieczki, Usługi agencji rezerwującej po-
dróże, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, 41 Usłu-
gi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, Działalności 
sportowa i kulturalna, Edukacja, Informacje o edukacji, Orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowa-
nie seminariów związanych z edukacją, Budowanie zespołu 
(edukacja), Usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i kształce-
nie kadr, Usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowa-
nie balów, zabaw, dyskotek, pikników, festynów, widowisk, 
planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych, 
spotkań klubowych i towarzyskich, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi gastronomiczne i cateringowe, 
Udostępnianie sal konferencyjnych, Wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na uro-
czystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na wystawy, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie sal konfe-
rencyjnych, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Przygotowa-
nie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Impre-
zy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizowa-
nie posiłków w hotelach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Usługi w zakresie dostarczania napojów, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa imprez, 
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, 
balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrze-
niu w żywność i napoje, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
usług gastronomicznych.

(210) 548784 (220) 2022 10 31
(731) HE XIAOQUN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 TOYS kolorów

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Zabawki.

(210) 548789 (220) 2022 10 31
(731) SAPIECHA WIKTORIA INVERSJA, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) inversja

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.11.06, 26.11.08, 
26.11.13

(510), (511) 41 Szkolenia w dziedzinie sprawności fizycznej, 
odżywiania, modelowania sylwetki, dobrostanu organizmu 
ludzkiego, obsługi sprzętów do ćwiczeń i relaksacji, marke-
tingu, 44 Masaż, Salony piękności, Fizjoterapia, Rehabilitacja 
fizyczna, Odnowa biologiczna, Doradztwo w zakresie żywie-
nia, Usługi dietetyków, Usługi studiów modelowania sylwetki.

(210) 548803 (220) 2022 11 03
(731) PACHOMOW BORYS ENET, Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) SPORTAPL
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do uprawiania sportu i ćwiczeń fi-
zycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami na odzież sportową, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami na odzież sporto-
wą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami pod-
ręcznymi na odzież sportową, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami podręcznymi na odzież sportową, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą sportową, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sportową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kurtkami sportowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kurtkami sportowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z butami sporto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z butami spor-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z opaskami 
przeciwpotnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z opaskami przeciwpotnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z opaskami na głowę, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z opaskami na głowę, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z opaskami przeciwpotnymi na nadgarstek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z opaskami przeciw-
potnymi na nadgarstek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piłkami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piłkami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z urządzeniami do osiągania sprawności fi-
zycznej [nie do użytku medycznego], Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami do osiągania sprawności fi-
zycznej [nie do użytku medycznego], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nakolannikami [artykułami 
sportowymi], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nako-
lannikami [artykułami sportowymi], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nagolennikami [artykułami sportowymi], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nagolennikami [arty-
kułami sportowymi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ochraniaczami do uprawiania sportu, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z ochraniaczami do uprawiania sportu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochraniaczami 

[częściami strojów sportowych], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ochraniaczami [częściami strojów sportowych], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naramiennikami 
do użytku sportowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z naramiennikami do użytku sportowego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z ławkami do użytku sportowego, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ławkami do użytku 
sportowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z siat-
kami do celów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z siatkami do celów sportowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami gimnastycznymi i sporto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
gimnastycznymi i sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tarczami elektronicznymi do gier i sportu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tarczami elektronicznymi 
do gier i sportu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z blokami startowymi na zawody sportowe, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z blokami startowymi na zawody spor-
towe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dopasowa-
nymi pokrowcami na sprzęt sportowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z dopasowanymi pokrowcami na sprzęt 
sportowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pasami 
do podnoszenia ciężarów [artykułami sportowymi], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pasami do podnoszenia cię-
żarów [artykułami sportowymi], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pasami do owijania dłoni do użytku sportowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pasami do owija-
nia dłoni do użytku sportowego, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z magnezją do poprawy chwytności w czyn-
nościach sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z magnezją do poprawy chwytności w czynnościach sporto-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gryfami 
do hantli [do podnoszenia ciężarów], Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z gryfami do hantli [do podnoszenia cięża-
rów], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drążkami 
do hantli do podnoszenia ciężarów, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z drążkami do hantli do podnoszenia cięża-
rów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciężarkami 
na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ciężarkami na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami do ćwi-
czeń fizycznych wyposażonymi w ciężarki, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z maszynami do ćwiczeń fizycznych wy-
posażonymi w ciężarki, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sztangami do podnoszenia ciężarów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sztangami do podnoszenia ciężarów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku hantlami do podno-
szenia ciężarów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku han-
tlami do podnoszenia ciężarów, Sprzedaż detaliczna sprzętu 
sportowego prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet, Sprzedaż detaliczna sprzętu do uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych prowadzona przez domy sprze-
daży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna toreb 
na odzież sportową prowadzona przez domy sprzedaży wy-
syłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna toreb podręcz-
nych na odzież sportową prowadzona przez domy sprzeda-
ży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna odzieży 
sportowej prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet, Sprzedaż detaliczna kurtek sportowych prowa-
dzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Sprze-
daż detaliczna butów sportowych prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna opa-
sek przeciwpotnych prowadzona przez domy sprzedaży wy-
syłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna opasek na głowę 
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
Sprzedaż detaliczna piłek sportowych prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detalicz-
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na urządzeń do osiągania sprawności fizycznej [nie do użyt-
ku medycznego] prowadzona przez domy sprzedaży wysył-
kowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna nakolanników [arty-
kułów sportowych] prowadzona przez domy sprzedaży wy-
syłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna nagolenników 
[artykułów sportowych] prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna ochraniaczy 
do uprawiania sportu prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna ochraniaczy 
[części strojów sportowych] prowadzona przez domy sprze-
daży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna naramien-
ników do użytku sportowego prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna ła-
wek do użytku sportowego prowadzona przez domy sprze-
daży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna siatek 
do celów sportowych prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna artykułów gim-
nastycznych i sportowych prowadzona przez domy sprzeda-
ży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna artykułów 
i sprzętu sportowego prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna tarcz elektro-
nicznych do gier i sportu prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna bloków starto-
wych na zawody sportowe prowadzona przez domy sprze-
daży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna dopaso-
wanych pokrowców na sprzęt sportowy prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detalicz-
na pasów do podnoszenia ciężarów [artykułów sportowych] 
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
Sprzedaż detaliczna pasów do owijania dłoni do użytku 
sportowego prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet, Sprzedaż detaliczna magnezji do poprawy 
chwytności w czynnościach sportowych prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detalicz-
na gryfów do hantli [do podnoszenia ciężarów] prowadzona 
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż 
detaliczna drążków do hantli do podnoszenia ciężarów pro-
wadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
Sprzedaż detaliczna ciężarków na nadgarstki i kostki do ćwi-
czeń prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub In-
ternet, Sprzedaż detaliczna maszyn do ćwiczeń fizycznych 
wyposażonych w ciężarki prowadzona przez domy sprzeda-
ży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna sztang 
do podnoszenia ciężarów prowadzona przez domy sprzeda-
ży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna hantli 
do podnoszenia ciężarów prowadzona przez domy sprzeda-
ży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna opasek prze-
ciwpotnych na nadgarstek prowadzona przez domy sprze-
daży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna magnezji 
do poprawy chwytności w czynnościach sportowych pro-
wadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

(210) 548812 (220) 2022 11 03
(731) JANKOWSKA URSZULA GO2SLIM STUDIO 

MODELOWANIA SYLWETKI, Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Go2 slim Studio Modelowania Sylwetki

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi w za-
kresie porad kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, Usługi spa, Usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [SPA].

(210) 548813 (220) 2022 11 03
(731) DORAWA PAWEŁ DORAWA STORE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dorawa Store
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie, Części 
odzieży, Obuwia i nakryć głowy.

(210) 548814 (220) 2022 11 03
(731) IDENTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDENTICA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 10 Nakładki do prostowania zębów, 44 Pomoc 
stomatologiczna, Doradztwo związane ze stomatologią, 
Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi denty-
styczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi chirurgii jamy ust-
nej, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi stomatologicz-
ne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne 
w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie me-
dycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania 
zębów, Usługi czyszczenia zębów, Stomatologia kosmetycz-
na, Stomatologia z sedacją, Usługi stomatologiczne w zakre-
sie fluoryzacji zębów, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Protetyka stomatologiczna, Chirurgia stomatologiczna, Usłu-
gi periodontologiczne, Usługi diagnostyki rentgenowskiej, 
Stomatologia estetyczna, Usługi implantologii stomatolo-
gicznej, Stomatologia zachowawcza, Stomatologia dziecię-
ca, Profilaktyka stomatologiczna, Chirurgia plastyczna, Usługi 
kliniki dentystycznej, Usługi ortodontyczne, Usługi stomato-
logii cyfrowej.

(210) 548815 (220) 2022 11 03
(731) KUC MARIUSZ, Sławacinek Stary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coffee Love

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 11.03.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: 
termometry, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne 
ekspresy do kawy, czajniki, filtry do kawy elektryczne, filtry 
do kawy papierowe, ciśnieniowe ekspresy do kawy, eks-
presy do kawy, nieelektryczne, młynki do kawy, filtry [dripy] 
nieelektryczne do parzenia kawy, kawa, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z: termometry, elektryczne zaparza-
cze do kawy, elektryczne ekspresy do kawy, czajniki, filtry 
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do kawy elektryczne, filtry do kawy papierowe, ciśnieniowe 
ekspresy do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, młynki 
do kawy, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, kawa.

(210) 548816 (220) 2022 11 03
(731) MONKOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Ryba piła
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 548817 (220) 2022 11 03
(731) CHIESI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Innofer teens
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Hema-
togen, Hemoglobina, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki skrobiowe do celów farma-
ceutycznych, Leki dla ludzi, Leki do użytku medycznego, Leki 
pomocnicze [wspierające], Mineralne suplementy diety, Mle-
ko w proszku dla niemowląt, Odżywcze suplementy diety, 
Oleje lecznicze, Syropy do użytku farmaceutycznego, Tablet-
ki do celów farmaceutycznych, Tłuszcze do celów medycz-
nych, Preparaty witaminowe, Leki wzmacniające, Żywność 
dla niemowląt.

(210) 548821 (220) 2022 11 02
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.17, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 29 Warzywa konserwowe, owoce konserwowe, 
wędliny, ryby przetworzone, nabiał, sery, oliwa z oliwek, oli-
wa z oliwek z pierwszego tłoczenia, przecier pomidorowy, 
przekąski z owoców, przekąski na bazie mięsa, przekąski 
ziemniaczane, 30 Lody, słodycze, przyprawy suche, przy-
prawy smakowe, sosy, marynaty, makarony, kawy, przekąski 
wieloziarniste, przekąski z produktów zbożowych, przekąski 
na bazie ryżu, przekąski na bazie mąki, przekąski na bazie ku-
kurydzy, desery gotowe [wyroby cukiernicze], desery goto-
we [wyroby piekarnicze], desery czekoladowe, desery z mu-
esli, gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się 
głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, 32 Soki, 33 Napoje 
alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 548822 (220) 2022 11 02
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ATOS

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 29.01.06
(510), (511) 31 Karma mokra i sucha dla psów, Karma mokra 
i sucha dla kotów.

(210) 548823 (220) 2022 11 02
(731) GRYGIEWICZ ADRIAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS WYTWÓRNIA SYLWETKI

(531) 27.05.01, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Sport i fitness, Usługi trenerskie 
w zakresie sportu, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Usługi klubów sportowych, Zajęcia sportowe.

(210) 548834 (220) 2022 11 03
(731) GRYGIEWICZ ADRIAN, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) WYTWÓRNIA SYLWETKI
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Sport i fitness, Usługi trenerskie 
w zakresie sportu, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Usługi klubów sportowych, Zajęcia sportowe.

(210) 548838 (220) 2022 11 03
(731) ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROMECH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Lublewo Gdańskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROMECH

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny powlekające, Maszyny budowla-
ne, Maszyny górnicze, Zasilacze awaryjne UPS [maszyny] 
do wytwarzania prądu elektrycznego, Dźwigniki [maszy-
ny], Mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn 
i silników, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Sterow-
niki hydrauliczne do maszyn, Akumulatory hydraulicz-
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ne stanowiące części maszyn, Sterowniki hydrauliczne 
do maszyn i silników, Obwody hydrauliczne do maszyn, 
Sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, Wzmac-
niacze hydrauliczne stanowiące części maszyn, Kleszcze 
hydrauliczne (części maszyn budowlanych), Urządzenia 
podnośnikowe hydrauliczne, Urządzenia sterujące proce-
sami [hydrauliczne], Hydrauliczne urządzenia podnoszące, 
Sprzęgła metalowe do urządzeń hydraulicznych, Obrabiar-
ki, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o na-
pędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Silniki hy-
drauliczne, Sterowniki hydrauliczne do silników, Narzędzia 
napędzane hydraulicznie, Elektryczne urządzenia do spa-
wania, Elektryczne urządzenia do lutowania, Przemysło-
we wiertła [maszyny], Przemysłowe maszyny mieszające, 
Młotki przemysłowe [maszyny], Obudowy do maszyn prze-
mysłowych, Hamulce do maszyn przemysłowych, Prze-
mysłowe maszyny do cięcia, Silniki spalinowe do maszyn 
przemysłowych, Przemysłowe maszyny wiercące do wier-
cenia poziomego, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
Precyzyjne obrabiarki do obróbki skrawaniem materiałów, 
Urządzenia wiertnicze do eksploatacji górniczych, Siłowni-
ki hydrauliczne, Siłowniki obrotowe, Siłowniki liniowe [me-
chaniczne], Siłowniki zaworowe, Pompy hydrauliczne, Rolki 
transportowe, Niszczarki twardych dysków, 9 Elektryczne 
urządzenia sterownicze, Elektryczne urządzenia kontrolne, 
Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Elektryczne urzą-
dzenia połączeniowe, Urządzenia pomiarowe elektryczne, 
Elektryczne urządzenia alarmowe, Elektryczne urządzenia 
telekomunikacyjne, Urządzenia do sterowania mocą [elek-
tryczne], Elektroniczne urządzenia do sterowania procesa-
mi, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, Urzą-
dzenia do kontroli przebiegu procesów technologicznych 
[elektroniczne], Aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, Urządzenia elektryczne do kontroli sil-
ników [monitorowanie lub nadzór], Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do na-
wigacji i ustalania położenia, Maszty antenowe, Maszty 
antenowe z metalu, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
12 Obrotowe silniki hydrauliczne do pojazdów lądowych, 
37 Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektro-
nicznych, Serwis urządzeń elektronicznych, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja maszyn prze-
mysłowych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń górniczych, 
Naprawa siłowników i pomp hydraulicznych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń górniczych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Na-
prawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarza-
nia tworzyw sztucznych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do przemysłu, Instalowanie, remonty i płukanie 
układów hydrauliki siłowej, 40 Informacje o obróbce ma-
teriałów, Wulkanizacja [obróbka materiałów], Obróbka 
materiałów przy użyciu substancji chemicznych, Obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obrób-
ka metali, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki 
materiałów, Obróbka skrawaniem części dla osób trzecich 
[usługi warsztatu mechanicznego], 42 Projektowanie insta-
lacji i urządzeń przemysłowych, Usługi testowania maszyn 
przemysłowych w ramach kontroli jakości, Kontrola maszyn 
i urządzeń przemysłowych.

(210) 548846 (220) 2022 11 03
(731) STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I FANTASTYKI 

THORN, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Copernicon

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 548849 (220) 2022 11 03
(731) KRÓL ARTUR AKCG, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONBATA

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Kannabidiol do użytku medycznego, Mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Napary lecznicze, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzezna-
czone do celów leczniczych, Suplementy diety w płynie, 
Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy ziołowe, Wyciągi 
z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół leczniczych, Zioła leczni-
cze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 Her-
bata do zaparzania, Herbaty, Herbata paczkowana [inna niż 
do celów leczniczych], Herbata sypka (Nielecznicza -), Herba-
ta w torebkach, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów 
leczniczych], Herbaty o smaku owocowym [inne niż leczni-
cze], Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do celów 
leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], Kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, Liście herbaty, Mieszanki herbat, Napary 
ziołowe, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, Napoje sporządzone z herbaty, Nielecznicze 
napoje herbaciane, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Pre-
paraty ziołowe do sporządzania napojów, Substytuty herba-
ty, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Torebki 
herbaty do przyrządzania herbaty nieleczniczej.

(210) 548852 (220) 2022 11 04
(731) SOBCZYŃSKA JUSTYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flawless skin

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy.
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(210) 548856 (220) 2022 11 04
(731) ROSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Impresariat w działalności artystycznej, Usłu-
gi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności 
artystycznej], Promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, 
Produkcja filmów reklamowych, Reklama w zakresie filmów 
kinowych, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Re-
żyserowanie filmów reklamowych, Usługi handlu detalicz-
nego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Impresariat 
artystyczny, Organizowanie widowisk [impresariat], Impre-
sariat teatralny, Organizowanie festiwali, Prowadzenie festi-
wali filmowych, Usługi festiwali muzycznych, Wypożyczanie 
filmów, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie 
filmów wideo, Wynajmowanie studiów filmowych, Usługi bi-
bliotek wypożyczających filmy, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi produkcji filmów, Usługi rozrywkowe w postaci fil-
mów, Usługi studia nagrań do filmów, Usługi studiów filmo-
wych, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, Usługi 
informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania fil-
mów, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficz-
nych, Usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficz-
nych, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w za-
kresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Usługi 
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów 
telewizyjnych, Usługi wypożyczania filmów, Usługi związa-
ne z produkcją rozrywki w formie filmów, Usługi w zakresie 
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo 
i filmów, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kine-
matograficznych, Rozrywka filmowa, Studia filmowe, Świad-
czenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Świad-
czenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wi-
deo, Udostępnianie filmów do pobrania do tymczasowego 
korzystania offline, Udostępnianie filmów i programów tele-
wizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów te-
lewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
płatnej telewizji, Udostępnianie filmów nie do pobrania, 
Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Udostępnia-
nie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie rozrywki w po-
staci klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, 
muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Tworzenie 
filmów rysunkowych, Produkowanie filmów, Przedstawianie 
filmów, Realizacja filmów animowanych, Produkcja filmów, 
Dystrybucja filmów, Montaż filmów, Obsługa studia filmowe-
go, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych 
z filmem, Opracowywanie formatów do filmów, Planowanie 
pokazów filmów, Pokazy filmów kinematograficznych i ki-

nowych, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Organizowa-
nie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów 
edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, 45 Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewi-
zyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materia-
łów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi 
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, 
Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem 
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, te-
atralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z wyko-
rzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami 
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi.

(210) 548857 (220) 2022 11 04
(731) ROSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NFF Nano Film Festival

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Impresariat w działalności artystycznej, Usłu-
gi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności 
artystycznej], Promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, 
Produkcja filmów reklamowych, Reklama w zakresie filmów 
kinowych, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Re-
żyserowanie filmów reklamowych, Usługi handlu detalicz-
nego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Impresariat 
artystyczny, Organizowanie widowisk [impresariat], Impre-
sariat teatralny, Organizowanie festiwali, Prowadzenie festi-
wali filmowych, Usługi festiwali muzycznych, Wypożyczanie 
filmów, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie 
filmów wideo, Wynajmowanie studiów filmowych, Usługi bi-
bliotek wypożyczających filmy, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi produkcji filmów, Usługi rozrywkowe w postaci fil-
mów, Usługi studia nagrań do filmów, Usługi studiów filmo-
wych, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, Usługi 
informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania fil-
mów, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficz-
nych, Usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficz-
nych, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w za-
kresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Usługi 
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów 
telewizyjnych, Usługi wypożyczania filmów, Usługi związa-
ne z produkcją rozrywki w formie filmów, Usługi w zakresie 
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo 
i filmów, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kine-
matograficznych, Rozrywka filmowa, Studia filmowe, Świad-
czenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Świad-
czenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wi-
deo, Udostępnianie filmów do pobrania do tymczasowego 
korzystania offline, Udostępnianie filmów i programów tele-
wizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów te-
lewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
płatnej telewizji, Udostępnianie filmów nie do pobrania, 
Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Udostępnia-
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nie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie rozrywki w po-
staci klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, 
muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Tworzenie 
filmów rysunkowych, Produkowanie filmów, Przedstawianie 
filmów, Realizacja filmów animowanych, Produkcja filmów, 
Dystrybucja filmów, Montaż filmów, Obsługa studia filmowe-
go, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych 
z filmem, Opracowywanie formatów do filmów, Planowanie 
pokazów filmów, Pokazy filmów kinematograficznych i ki-
nowych, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Organizowa-
nie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów 
edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, 45 Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewi-
zyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materia-
łów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi 
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, 
Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem 
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, te-
atralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z wyko-
rzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami 
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi.

(210) 548862 (220) 2022 11 03
(731) BAZAROV BOGDAN, Imielin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARD ENERGY Viking

(531) 18.03.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Akumulatory samochodowe, 35 Sprzedaż de-
taliczna i hurtowa akumulatorów samochodowych.

(210) 548864 (220) 2022 11 03
(731) JASKÓLSKI DARIUSZ P.P.H.U. JASKÓŁKA, Chwalim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASKÓŁKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.15, 26.04.14
(510), (511) 7 Pompy tłokowe do obniżania wód gruntowych.

(210) 548868 (220) 2022 11 04
(731) CONCESSION EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) yellow ACOUSTIC TECHNOLOGY & DESIGN

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Panele akustyczne niemetalowe, 37 Montaż 
płyt ściennych.

(210) 548870 (220) 2022 11 03
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyrób medyczny HemoPROCTOL Medyczny  

żel do stosowania w stanach hemoroidalnych

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwie-
rząt, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana dla celów medycznych, Żywność 
dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry 
opatrunkowe, Środki opatrunkowe, Materiały dentystyczne, 
Woski dentystyczne, Dentystyczne materiały do odcisków, 
Preparaty dezynfekcyjne, preparaty do zwalczania robactwa, 
Fungicydy, Herbicydy.

(210) 548871 (220) 2022 11 03
(731) PALION PAWEŁ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Długopisy kolorowe, Kokardy papierowe, 
Kreda, Kreślarskie szablony, Książki do rysowania, Linijki, 
Materiały do rysowania, Matryce, Ołówki, Papier rysunko-
wy, Pastele, Pędzle, Pisaki kolorowe, Plakietki papierowe, 
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Przybory do szkicowania, Rozetki papierowe, Tusz kreślarski, 
Wałki do farb, Wstążki papierowe, Zestawy do malowania 
dla dzieci, Artykuły biurowe, Etykietki na prezenty, Etykiety 
z papieru, Folie klejące do artykułów papierniczych, Kalenda-
rze kieszonkowe, Kartki okolicznościowe, Koperty, Markery, 
pisaki, Naklejki, Nalepki, Obwoluty na dokumenty, Okładki 
na zeszyty ćwiczeń, Pamiętniki, dzienniki, Papeteria zapa-
chowa, Podkładki na biurko, Przyborniki na biurko, Przyrządy 
do rysowania, Pudełka na artykuły piśmienne, Skoroszyty 
i segregatory, Skorowidze, Szablony [artykuły piśmienne], 
Szkicowniki, Szkolne zeszyty, Teczki [artykuły papiernicze], 
Terminarze, Zakładki do książek, zakładki samoprzylepne, Ze-
stawy na biurko, 18 Torby na odzież sportową, Etui na karty 
kredytowe, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki biodrowe, 
Teczki i aktówki, Torby na zakupy, Torby uniwersalne, Worki, 
sakiewki, Parasole, 24 Brokaty, Dzianina, Materiały do produk-
cji odzieży, Tkaniny drukowane, Bielizna pościelowa i koce, 
Pościel, Ręczniki, Tekstylne artykuły kąpielowe, 25 Bandany, 
Chusty na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki z dasz-
kiem, Czapki z pomponem, Daszki, Kapelusze plażowe, Kasz-
kiety, Opaski na głowę, Apaszki, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy 
sportowe, Bojówki, Bryczesy, Chinosy, Dżinsy, Getry, Golfy, 
Kamizelki, Kaptury, Kąpielówki, Kombinezony, Kostiumy, Ko-
szule, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krawaty, Krótkie spodnie, Kurtki, Legginsy, Muszki, 
Obcisłe topy bez ramiączek, Odzież męska, damska i dziecię-
ca, Podkoszulki, Polary, Poszetki, Skarpetki, Spodenki, Spódni-
ce, Spodnie, Swetry, Szaliki, Szelki, Szorty, Ubrania codzienne, 
Wiatrówki, 28 Artykuły sportowe, Deskorolki, Dyski sportowe, 
Futerały w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, Gry 
sportowe, Piłki do ćwiczeń, Piłki do siatkówki, Piłki sportowe, 
Sprzęt sportowy, Torby przystosowane do noszenia sprzętu 
sportowego, Worki treningowe, Maskotki, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akce-
soriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tka-
ninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami sportowymi, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, 38 Emisja filmów za pośrednictwem Interne-
tu, Emisja treści wideo, Nadawanie cyfrowych treści audio, 
Nadawanie muzyki, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Transmisja podcastów, Komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, Udostępnianie interne-
towego forum dyskusyjnego, Transmisja wideo na żądanie,  
41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż re-
klamowe w Internecie, Pisanie tekstów [innych niż teksty re-
klamowe], Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja recenzji 
online w dziedzinie rozrywki, Publikacje multimedialne, Pu-
blikowanie fotografii, Publikowanie plakatów, Publikowanie 
recenzji, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi pisania blo-
gów, Usługi pisania tekstów, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie roz-
rywki drogą radiową, Fotoreportaże, Dyskoteki, Informacja 
o rozrywce, Konkursy muzyczne, Organizacja i prezentacja 
widowisk, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów, Organizowanie rozrywki, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Rozrywka on-line, Zaję-
cia sportowe i kulturalne.

(210) 548872 (220) 2022 11 03
(731) BAZAROV BOGDAN, Imielin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HARD ENERGY Viking Ah 12V A(EN) Silver Gravity 
CAlcium CAst inside MTI QUALITY 5 + SIOS

(531) 26.03.01, 26.01.01, 24.01.03, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 Akumulatory samochodowe, 35 Sprzedaż de-
taliczna i hurtowa akumulatorów samochodowych.

(210) 548875 (220) 2022 11 03
(731) BAZAROV BOGDAN, Imielin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARD ENERGY Viking Ah 12V A(EN) Bronze CA CA 

technology MTI QUALITY 3 + SIOS

(531) 18.03.02, 26.01.01, 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Akumulatory samochodowe, 35 Sprzedaż de-
taliczna i hurtowa akumulatorów samochodowych.

(210) 548879 (220) 2022 11 03
(731) PALION PAWEŁ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) PALION
(510), (511) 16 Długopisy kolorowe, Kokardy papierowe, 
Kreda, Kreślarskie szablony, Książki do rysowania, Linijki, 
Materiały do rysowania, Matryce, Ołówki, Papier rysunko-
wy, Pastele, Pędzle, Pisaki kolorowe, Plakietki papierowe, 
Przybory do szkicowania, Rozetki papierowe, Tusz kreślarski, 
Wałki do farb, Wstążki papierowe, Zestawy do malowania 
dla dzieci, Artykuły biurowe, Etykietki na prezenty, Etykiety 
z papieru, Folie klejące do artykułów papierniczych, Kalenda-
rze kieszonkowe, Kartki okolicznościowe, Koperty, Markery, 
pisaki, Naklejki, Nalepki, Obwoluty na dokumenty, Okładki 
na zeszyty ćwiczeń, Pamiętniki, dzienniki, Papeteria zapa-
chowa, Podkładki na biurko, Przyborniki na biurko, Przyrządy 
do rysowania, Pudełka na artykuły piśmienne, Skoroszyty 
i segregatory, Skorowidze, Szablony [artykuły piśmienne], 
Szkicowniki, Szkolne zeszyty, Teczki [artykuły papiernicze], 
Terminarze, Zakładki do książek, Zakładki samoprzylepne, Ze-
stawy na biurko, 18 Torby na odzież sportową, Etui na karty 
kredytowe, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki biodrowe, 
Teczki i aktówki, Torby na zakupy, Torby uniwersalne, Worki, 
sakiewki, Parasole, 24 Brokaty, Dzianina, Materiały do produk-
cji odzieży, Tkaniny drukowane, Bielizna pościelowa i koce, 
Pościel, Ręczniki, Tekstylne artykuły kąpielowe, 25 Bandany, 
Chusty na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki z dasz-
kiem, Czapki z pomponem, Daszki, Kapelusze plażowe, Kasz-
kiety, Opaski na głowę, Apaszki, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy 
sportowe, Bojówki, Bryczesy, Chinosy, Dżinsy, Getry, Golfy, 
Kamizelki, Kaptury, Kąpielówki, Kombinezony, Kostiumy, Ko-
szule, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki z krótkim 
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rękawem, Krawaty, Krótkie spodnie, Kurtki, Legginsy, Muszki, 
Obcisłe topy bez ramiączek, Odzież męska, damska i dziecię-
ca, Podkoszulki, Polary, Poszetki, Skarpetki, Spodenki, Spódni-
ce, Spodnie, Swetry, Szaliki, Szelki, Szorty, Ubrania codzienne, 
Wiatrówki, 28 Artykuły sportowe, Deskorolki, Dyski sportowe, 
Futerały w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, Gry 
sportowe, Piłki do ćwiczeń, Piłki do siatkówki, Piłki sportowe, 
Sprzęt sportowy, Torby przystosowane do noszenia sprzętu 
sportowego, Worki treningowe, Maskotki, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akce-
soriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tka-
ninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami sportowymi, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w internecie, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, 38 Emisja filmów za pośrednictwem Interne-
tu, Emisja treści wideo, Nadawanie cyfrowych treści audio, 
Nadawanie muzyki, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Transmisja podcastów, Komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, Udostępnianie interne-
towego forum dyskusyjnego, Transmisja wideo na żądanie,  
41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż re-
klamowe, w Internecie, Pisanie tekstów [innych niż teksty re-
klamowe], Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja recenzji 
online w dziedzinie rozrywki, Publikacje multimedialne, Pu-
blikowanie fotografii, Publikowanie plakatów, Publikowanie 
recenzji, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi pisania blo-
gów, Usługi pisania tekstów, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie roz-
rywki drogą radiową, Fotoreportaże, Dyskoteki, Informacja 
o rozrywce, Konkursy muzyczne, Organizacja i prezentacja 
widowisk, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów, Organizowanie rozrywki, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Rozrywka on-line, Zaję-
cia sportowe i kulturalne.

(210) 548889 (220) 2022 11 04
(731) ODPOCZYWAJ W NATURZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODPOCZYWAJ W NATURZE

(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.13

(510), (511) 43 Wynajem domów letniskowych, Tymcza-
sowy wynajem pokoi, Wynajem konstrukcji namiotowych, 
Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Wynajem 
pomieszczeń na wystawy, Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Wynajem przenośnych budynków moduło-
wych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 
Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wyna-
jem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszka-
niach wakacyjnych.

(210) 548891 (220) 2022 11 04
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MARAFIKI COFFEE PINOTAGE RED DRY SOUTH 
AFRICA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.01, 05.07.27, 11.03.01, 26.03.23
(510), (511) 33 Wino z Republiki Południowej Afryki.

(210) 548893 (220) 2022 11 04
(731) OBAL KLAUDIA TBA - KLAUDIA OBAL, Stargard
(540) (znak słowny)
(540) 447 STUDIO
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież rekreacyj-
na, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież do spania, 
Odzież dżinsowa, Odzież wierzchnia, Garnitury, Smokingi, 
Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla męż-
czyzn, 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 dreso-
we, Bluzy polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, 
Rękawiczki, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body [odzież], 
Kamizelki, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, 
Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Su-
kienki damskie, Obuwie, Nakrycia głowy, Krawaty, Muszki, 
Szelki, Fulary, Paski, Poszetki, Apaszki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, świadczone również online, następu-
jących towarów: odzież, odzież codzienna, odzież rekreacyj-
na, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, 
odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, garnitury, smokingi, 
bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla męż-
czyzn, 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 dreso-
we, bluzy polarowe, kurtki, płaszcze, chusty [odzież], szale, 
rękawiczki, bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, body [odzież], 
kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ko-
szule, piżamy, szlafroki, legginsy, spodnie, skarpetki, sukienki 
damskie, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, muszki, szelki, fu-
lary, paski, poszetki, apaszki.

(210) 548894 (220) 2022 11 04
(731) SKŁODOWSKI JANUSZ JANIS, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) DAKANI
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież rekreacyj-
na, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież do spania, 
Odzież dżinsowa, Odzież wierzchnia, Garnitury, Smokingi, 
Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla męż-
czyzn, 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 dreso-
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we, Bluzy polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, 
Rękawiczki, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body [odzież], 
Kamizelki, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, 
Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Su-
kienki damskie, Obuwie, Nakrycia głowy, Krawaty, Muszki, 
Szelki, Fulary, Paski, Poszetki, Apaszki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, świadczone również online, następu-
jących towarów: odzież, odzież codzienna, odzież rekreacyj-
na, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, 
odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, garnitury, smokingi, 
bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla męż-
czyzn, 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 dreso-
we, bluzy polarowe, kurtki, płaszcze, chusty [odzież], szale, 
rękawiczki, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, body [odzież], 
kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ko-
szule, piżamy, szlafroki, legginsy, spodnie, skarpetki, sukienki 
damskie, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, muszki, szelki, fu-
lary, paski, poszetki, apaszki.

(210) 548897 (220) 2022 11 06
(731) GOLDEN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.03.23, 26.13.25
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby ju-
bilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Chronome-
tria (Przyrządy -), Przyrządy chronologiczne, Przyrządy ze-
garmistrzowskie, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachet-
nymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobi-
stego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne 
[biżuteria], Monety z metali szlachetnych, Monety pamiąt-
kowe, Monety niesłużące do płacenia, Monety do kolekcjo-
nowania, Monety, Misbaha [sznury modlitewne], Metalowe 
żetony używane w komunikacji publicznej, Dzieła sztuki 
z metali szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane ze złota ema-
liowanego, Dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowane-
go, Dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, Dzieła 
sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, Dzieła sztuki me-
talowe [metale szlachetne], Dyski ceramiczne do użytku 
jako symbole wartości, Monety ze złota, Naszywki z metali 
szlachetnych do odzieży, Odznaki pamiątkowe, Ozdobne 
breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Ozdo-
by powlekane metalami szlachetnymi, Paciorki do medyta-
cji, Płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, Puchary pa-
miątkowe wykonane z metali szlachetnych, Puchary z meta-
li szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, 
Pudełka z metali szlachetnych, Różańce, Srebrne dzieła sztu-
ki, Stopy irydu, Stopy osmu, Stopy palladu, Stopy rodu, Stopy 
rutenu, Stopy srebra, Szkatułki ozdobne wykonane z metali 
szlachetnych, Sznury modlitewne, Tabliczki nagrobne z me-

tali szlachetnych, Trofea powlekane metalami szlachetnymi, 
Trofea powlekane stopami metali szlachetnych, Trofea wy-
konane z metali szlachetnych, Trofea wykonane ze stopów 
metali szlachetnych, Turmaliny [kamienie szlachetne], Ze-
stawy monet do celów kolekcjonerskich, Żetony miedzia-
ne, Złote monety, Złoto w sztabach, Biżuteria emaliowana, 
Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria 
na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metala-
mi szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, 
Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria wykona-
na z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykona-
na z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana z platero-
wanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, 
Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, Agat stosowa-
ny w biżuterii, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do wyrobu 
biżuterii, Amulety będące biżuterią, Amulety [biżuteria], Bi-
żuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, 
Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do ka-
peluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obu-
wia, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii cloisonné, 
Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z haftami z metali 
szlachetnych, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżute-
ria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Biżuteria z wyhaftowanym srebrem, 
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów cyny 
z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżu-
teria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Bi-
żuteria ze złotem, Biżuteria ze złotymi haftami, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bran-
soletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy 
jako biżuteria [ozdoby], Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne 
[biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Części i akce-
soria do biżuterii, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], 
Drut złoty [biżuteria], Fantazyjna biżuteria, Firmowe nagrody 
za osiągnięcia w postaci biżuterii, Imitacja biżuterii, Imitacje 
biżuterii, Jadeit [biżuteria], Kaboszony do wyrobu biżuterii, 
Kamee [biżuteria], Kasetki na biżuterię, Kasetki na biżuterię 
[na miarę], Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasetki skórzane 
na biżuterię, Klamry ze srebra [biżuteria], Koraliki do robie-
nia biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Krucyfiksy jako bi-
żuteria, Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, 
Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki Kord [bi-
żuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Małe szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Medaliony [biżuteria], 
Naszyjniki [biżuteria], Nici z metali szlachetnych [biżuteria], 
Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria], Oprawy bę-
dące częścią biżuterii, Ozdoby [biżuteria], Ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, 
Ozdoby z biżuterii sztucznej, Ozdoby z kości słoniowej [bi-
żuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki 
[biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki ze skóry [biżu-
teria], Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone 
do produkcji biżuterii, Półszlachetne artykuły biżuteryjne, 
Półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy 
produkcji biżuterii, Pudełka na biżuterię [dopasowane], Pu-
dełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], Pudełka z metali 
szlachetnych na biżuterię, Saszetki na biżuterię do składo-
wania, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], Skrzynki 
na biżuterię z drewna, Spinki do szali mające charakter bi-
żuterii, Srebrne nici [biżuteria], Strasy do wytwarzania biżu-
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terii, Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkatułki na biżuterię, 
Szkatułki na biżuterię nie z metalu, Szkatułki na biżuterię, 
nie z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię wykona-
ne z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię wykonane 
z metali nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię z metali 
szlachetnych, Szkatułki na biżuterię z pozytywką, Szkatułki 
na biżuterię z metalu, Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] 
(biżuteria z -), Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne, Szpilki bi-
żuteryjne do kapeluszy, Szpilki ozdobne [biżuteria], Sztucz-
na biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, Wisiorki biżuteryjne, 
Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące 
biżuterią, Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Woreczki 
na biżuterię dopasowane, Wpinki do klapy [biżuteria], Wpin-
ki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], Zapięcia do bi-
żuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki biżuteryjne z metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi, Zawieszki do bransoletek 
[biżuteria] z metali pospolitych, Złote nici [biżuteria], Zwija-
ne etui na biżuterię, Zwijane torby podróżne na biżuterię, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie 
dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 548902 (220) 2022 11 07
(731) EKES RYSZARD, Lubniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D.D.D. EKES PEST CONTROL

(531) 29.01.13, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 37 Dezynfekcja, Usługi dezynsekcyjne, inne niż 
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Dera-
tyzacja, Fumigacja, Zabezpieczanie budynków przed dostę-
pem szkodników i robactwa.

(210) 548903 (220) 2022 11 07
(731) HOPI PL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 39 Usługi przewo-
zowe towarów, Usługi magazynowe, Usługi pośrednictwa 
transportowego, Usługi transportowe i dostawa drogą po-
wietrzną, lądową, koleją i drogą morską, Usługi spedycyjne, 
Logistyka transportu, Naziemna obsługa statków powietrz-
nych, Obsługa ładunków, Przeładunek kontenerów.

(210) 548904 (220) 2022 11 07
(731) ZAORSKA ALEKSANDRA FLORA MUZYKA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flora muzyka

(531) 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 31 Kwiaty, Aranżacje z żywych kwiatów, 41 Or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji.

(210) 548905 (220) 2022 11 07
(731) MRÓZ MATEUSZ, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) AlohaTable
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble, Meble do oranżerii, Meble do salonu, Meble 
do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble domowe, biurowe 
i ogrodowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble 
ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane z metalu, 
Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble wyko-
nane ze stali, Siedzenia metalowe, Siedzenia [meble], Stoły, 
Stoły (Blaty -), Stoły do użytku w ogrodach, Stoły [meble], 
Stoły metalowe, Zewnętrzne meble.

(210) 548907 (220) 2022 11 04
(731) EFECTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFECTOWNIA.PL

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro- 
mocyjne.

(210) 548908 (220) 2022 11 07
(731) KUBUJ MACIEJ SALON FRYZJERSKI EXCELLENTQ, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) Kubuj Studio
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki, 
Kosmetyki do włosów, Balsamy do włosów, Farby do włosów, 
Kosmetyczne płyny do włosów, Kremy do włosów, Lakiery 
do włosów, Maseczki do włosów, Nielecznicze płyny do wło-
sów, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów 
kosmetycznych, Nielecznicze szampony do włosów, Odżyw-
ki do włosów, Olejki do włosów, Pasta do stylizacji włosów, 
Pianki do włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do sty-
lizacji włosów, Płyny do układania włosów, Pomady do wło-
sów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do falowania 
i kręcenia włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty 
do mycia włosów, Preparaty do ochrony włosów przed słoń-
cem, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do prosto-
wania włosów, Preparaty do rozjaśniania włosów, Preparaty 
do włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Pro-
dukty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty utrwa-
lające do włosów, Serum do włosów, Środki do nawilżania 
włosów, Środki zmiękczające do włosów, Środki rozjaśniające 
do włosów, Tonik do włosów, Szampony do włosów, Żele 
do włosów, Woski do układania włosów, Płukanki do włosów 
[szampon z odżywką], Kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, 35 Organizacja wydarzeń komercyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlo-
wych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w ce-
lach reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wyda-
rzeń promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, Organizowanie wystaw i targów w celach bizneso-
wych i promocyjnych, 41 Nauczanie i szkolenia, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja szko-
leń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Prezentacja produk-
tów fryzjerskich w celach szkoleniowych, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Nauka fryzjerstwa, Seminaria edukacyjne w zakresie technik 
fryzjerskich, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla mło-
dych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, 44 Fryzjerskie (Salony -), Salony 
fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Fryzjerstwo.

(210) 548914 (220) 2022 11 04
(731) WILK JACEK TOMASZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JWLP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.09, 26.04.02
(510), (511) 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgod-
ności z przepisami, Doradztwo prawne w zakresie odpowie-
dzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo w zakresie wła-
sności intelektualnej, Usługi adwokackie, Usługi alternatyw-
nego rozwiązywania sporów, Usługi pomocy w sprawach 
spornych, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu 
własności (usługi prawne).

(210) 548915 (220) 2022 11 07
(731) ADWIN KOREA CORPORATION, Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PUREDERM

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Płatki zawierające substancje złuszczające 
do celów kosmetycznych, Preparaty do usuwania naskór-
ka, Błyszczyki do ust, Płatki z maseczką do rozjaśniania po-
rów stosowane jako kosmetyki, Farby do włosów, Wilgotne 
chusteczki czyszczące, Maseczki do pielęgnacji skóry rąk 
do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączone środkiem 
do oczyszczania skóry, Środki oczyszczające do twarzy, Środ-
ki oczyszczające do rąk, Maski do włosów, Płyny do celów 
kosmetycznych, Żelowe płatki pod oczy do celów kosme-
tycznych, Płatki z maseczką do celów kosmetycznych, Waciki 
bawełniane do celów kosmetycznych, Kosmetyczne prepa-
raty chroniące przed słońcem, Kremy przeciwzmarszczkowe 
do użytku kosmetycznego, Krem oczyszczający do celów ko-
smetycznych, Mleczko oczyszczające do celów toaletowych, 
Kosmetyki, Płatki czyszczące nasączone kosmetykami, Żel 
do masażu nieprzeznaczony do celów medycznych, Płatek 
z żelem do masażu nieprzeznaczony do celów medycznych, 
Olejek do masażu, Balsamy do skóry, Płatki do oczu do ce-
lów kosmetycznych, Wody toaletowe do celów kosmetycz-
nych, Zwykła woda toaletowa, Płatek przeciwzmarszczkowy 
do użytku kosmetycznego, Płatki do nosa do celów kosme-
tycznych, Pianka oczyszczająca, Płatki do usuwania sebum 
do celów kosmetycznego, Chusteczki nasączone balsamem 
do celów kosmetycznych, Folia do usuwania olejków do ce-
lów kosmetycznych.

(210) 548916 (220) 2022 11 04
(731) CIAK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWE DACH-STYL, Jeżowe
(540) (znak słowny)
(540) BLACHODACHÓWKA GALAXY
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówki, metalo-
we panele dachowe, dachówki metalowe.

(210) 548917 (220) 2022 11 04
(731) CIAK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWE DACH-STYL, Jeżowe
(540) (znak słowny)
(540) BLACHODACHÓWKA MILLENIUM
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne, 
osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówki, metalo-
we panele dachowe, dachówki metalowe.

(210) 548918 (220) 2022 11 04
(731) RYKAŁA ADAM, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowy LOMBARD NAJLEPSZE CENY
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(531) 27.05.01, 05.03.06, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 36 Depozyty kosztowności, handel walutami, 
wymiana walut, pożyczanie pod zastaw, pożyczki, pożyczki 
ratalne, transakcje finansowe, organizacje wynajmu nieru-
chomości, pobieranie czynszu, powiernictwo, transfer elek-
troniczny kryptoaktywów, transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za po-
średnictwem strony internetowej, udzielanie informacji fi-
nansowych, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowa-
nia, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, 
wycena zbiorów numizmatycznych, zarządzanie finansami, 
wycena finansowa.

(210) 548924 (220) 2022 11 07
(731) UTS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Inm’s
(510), (511) 9 Wyświetlacze, Wyświetlacze ciekłokrystalicz-
ne, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], Wyświetlacze 
do smartfonów, Wyświetlacze z diodami elektroluminescen-
cyjnymi, Wyświetlacze do telefonów komórkowych, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi towa-
rami: wyświetlacze, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, LCD 
[wyświetlacze ciekłokrystaliczne], wyświetlacze do smart-
fonów, wyświetlacze z diodami elektroluminescencyjnymi, 
wyświetlacze do telefonów komórkowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z następującymi towarami: wyświetla-
cze, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, LCD [wyświetlacze cie-
kłokrystaliczne], wyświetlacze do smartfonów, wyświetlacze 
z diodami elektroluminescencyjnymi, wyświetlacze do tele-
fonów komórkowych.

(210) 548925 (220) 2022 11 07
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUFEN

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12
(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) 548926 (220) 2022 11 07
(731) CERAFIN GRZEGORZ DLAPSAIKOTA, Bezrzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dlapsaikota

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-

lęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie: kosmetyki dla zwierząt, preparaty do kąpie-
li dla zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki 
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt, 
białkowe suplementy dla zwierząt, dodatki odżywcze do żyw-
ności dla zwierząt, do celów medycznych, jednorazowe maty 
treningowe dla zwierząt domowych, jednorazowe pieluchy 
dla zwierząt domowych, lecznicze szampony dla zwierząt do-
mowych, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, pieluchy dla zwierząt, preparaty lecznicze do skóry 
dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt do-
mowych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy witami-
nowe dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, etykiety adresowe 
dla zwierząt (metalowe), ręczne przybory higieniczne i do pie-
lęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, elektroniczne obroże tre-
ningowe dla zwierząt, siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt 
domowych do użytku w pojazdach, transportery dla zwie-
rząt, czapki dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt 
[torby], obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, peleryny dla zwierząt domowych, smycze dla zwie-
rząt domowych, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, 
budki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
klatki dla zwierząt domowych, kosze do spania, niemetalowe, 
dla zwierząt domowych, meble dla zwierząt domowych, po-
duszki do wyściełania klatek dla zwierząt domowych, posłania 
dla zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw 
sztucznych dla zwierząt, grzebienie dla zwierząt, kuwety dla 
zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, miski dla 
zwierząt domowych, automatyczne, miski na karmę i wodę 
dla zwierząt domowych, szczoteczki do zębów dla zwierząt 
domowych, szczotki dla zwierząt domowych, szczotki z wło-
sia dla zwierząt, terraria domowe dla zwierząt, koce dla zwie-
rząt domowych, derki dla zwierząt, podkładki pod miskę dla 
zwierząt domowych, gry, zabawki i przedmioty do zabawy 
dla zwierząt domowych, sprzęt sportowy dla zwierząt domo-
wych, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki do gryzienia 
dla zwierząt, niejadalne, artykuły jadalne do żucia dla zwie-
rząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, 
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, karma 
dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt, podściółka dla 
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, prepa-
raty spożywcze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla 
kota i dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie: kosmetyki dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do pielęgnacji 
zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt, białkowe suple-
menty dla zwierząt, dodatki odżywcze do żywności dla zwie-
rząt, do celów medycznych, jednorazowe maty treningowe 
dla zwierząt domowych, jednorazowe pieluchy dla zwierząt 
domowych, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, 
obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, 
pieluchy dla zwierząt, preparaty lecznicze do skóry dla zwie-
rząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, 
suplementy diety dla zwierząt, suplementy witaminowe dla 
zwierząt, witaminy dla zwierząt, etykiety adresowe dla zwie-
rząt (metalowe), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, elektroniczne obroże treningowe dla 
zwierząt, siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych 
do użytku w pojazdach, transportery dla zwierząt, czapki dla 
zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], obroże 
dla zwierząt, odzież dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, pelery-
ny dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, 
ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, budki dla zwierząt 
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domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domo-
wych, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, 
meble dla zwierząt domowych, poduszki do wyściełania kla-
tek dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 
tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, 
grzebienie dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, miski 
dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, au-
tomatyczne, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, szczotki dla 
zwierząt domowych, szczotki z włosia dla zwierząt, terraria 
domowe dla zwierząt, koce dla zwierząt domowych, derki dla 
zwierząt, podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, zabawki dla zwie-
rząt domowych, zabawki do gryzienia dla zwierząt, niejadalne, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, jadalne kości i kostki 
do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia 
dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, na-
poje dla zwierząt, podściółka dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, żwirek dla kota i dla małych zwierząt.

(210) 548927 (220) 2022 11 07
(731) INTECS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Int’x
(510), (511) 9 Wyświetlacze, Wyświetlacze ciekłokrystalicz-
ne, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], Wyświetlacze 
do smartfonów, Wyświetlacze z diodami elektroluminescen-
cyjnymi, Wyświetlacze do telefonów komórkowych, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi towa-
rami: wyświetlacze, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, LCD 
[wyświetlacze ciekłokrystaliczne], wyświetlacze do smart-
fonów, wyświetlacze z diodami elektroluminescencyjnymi, 
wyświetlacze do telefonów komórkowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z następującymi towarami: wyświetla-
cze, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, LCD [wyświetlacze cie-
kłokrystaliczne], wyświetlacze do smartfonów, wyświetlacze 
z diodami elektroluminescencyjnymi, wyświetlacze do tele-
fonów komórkowych.

(210) 548929 (220) 2022 11 07
(731) SOBIECH MARCIN, Burzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Medjugorie

(531) 02.03.01, 02.03.03, 07.01.03, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 45 Usługi religijne.

(210) 548934 (220) 2022 11 07
(731) LEGAL HUB WOJNAROWSKA ŚCIGAŁA IRLIK  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) legal hub WOJNAROWSKA ŚCIGAŁA IRLIK

(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt 
przedsiębiorstw, 41 Nauczanie i szkolenia, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, 
45 Usługi prawne, Audyty zgodności z prawem, Doradztwo 
prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomo-
ści, Doradztwo w sporach sądowych, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi prawne związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi rad-
ców prawnych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu 
własności [usługi prawne], Usługi wsparcia procesowego 
w sporach sądowych.

(210) 548943 (220) 2022 11 08
(731) WIERZBICKI STANISŁAW, Konstancin Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) TLEN
(510), (511) 41 Usługi galerii sztuki.

(210) 548947 (220) 2022 11 08
(731) ONOSZKO JOANNA QREACJA, Sokółka
(540) (znak słowny)
(540) SAQRUM
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Projektowanie graficz-
ne, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron 
WWW w Internecie, Projektowanie nowych produktów, Pro-
jektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projekto-
wanie produktów, Projektowanie wizytówek, Projektowanie 
znaków, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron 
internetowych dla usług online i Internetu, Usługi graficzne, 
Usługi projektów graficznych, Usługi projektowania graficz-
nego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania 
grafiki komputerowej, Usługi w zakresie grafiki komputero-
wej, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usłu-
gi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, 
Wzornictwo i opracowywanie produktów, Usługi w zakresie 
projektowania, Projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, Tworzenie i prowadzenie stron interne-
towych na telefony komórkowe.

(210) 548967 (220) 2022 11 08
(731) CICHOWSKI MIŁOSZ, Wiskitki
(540) (znak słowny)
(540) 5BEZNAUKI
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do pobrania, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, Aplikacje mobilne do po-
brania do użytku z urządzeniami komputerowymi do no-
szenia na sobie, Bezprzewodowe urządzenia do zdalnego 
sterowania do przenośnych urządzeń elektronicznych i kom-
puterów, Cewki indukcyjne elektroniczne, Cyfrowe elektro-
niczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
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Części i akcesoria do urządzeń audio, Elektroniczne urządze-
nia audio, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, 
Elektroniczne urządzenia sterujące, Etui do przenoszenia cy-
frowych odtwarzaczy audio, Generatory pola magnetyczne-
go, inne niż do celów medycznych, Interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, Kable do przewodzenia sygnału dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
Komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne [do nosze-
nia na ciele], Konsole ze słuchawkami, Magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, Monitory do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Nadajniki audio, Nagrania audio i wideo, Odbiorniki 
audio, Odbiorniki audio-wideo, Odbiorniki bezprzewodowe 
(audio, wideo), Odbiorniki [do urządzeń telekomunikacyj-
nych], Odtwarzacze cyfrowe audio, Odtwarzacze dźwięku, 
Przejściówki audio, Przenośne urządzenia telekomunika-
cyjne, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Przenośne 
urządzenia do odtwarzania dźwięku, Przenośne urządzenia 
do nagrywania dźwięku, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt audio 
do noszenia na sobie, Sprzęt audio, Słuchawki telefoniczne, 
Słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, Słu-
chawki douszne do użytku z mobilnymi urządzeniami tele-
komunikacyjnymi, Słuchawki douszne, Słuchawki dokana-
łowe, Słuchawki do smartfonów, Słuchawki do komunikacji 
zdalnej, Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki bezprze-
wodowe, Słuchawki, Sterowniki wieloportowe, Słuchawki 
z mikrofonem do komunikacji, Terminale multimedialne, 
Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urządzenia do bez-
przewodowej transmisji danych, Urządzenia do komunikacji 
bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub 
obrazu, Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia do na-
grywania obrazów, Urządzenia do nieprzerywalnego zasila-
nia elektrycznego [baterie], Urządzenia do nieprzerywalne-
go zasilania energii [zasilacze UPS], Urządzenia do odtwarza-
nia audio, Urządzenia do pobierania audio, wideo i danych 
z internetu, Urządzenia do przetwarzania dźwięku, Urządze-
nia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do wzmacniania 
dźwięku, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Urzą-
dzenia do ładowania baterii, Urządzenia i przyrządy do od-
twarzania danych, Urządzenia i przyrządy multimedialne, 
Urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków 
na rękę, Urządzenia mikrokomputerowe, Urządzenia służące 
do wzmacniania dźwięku, Urządzenie nadawczo-odbior-
cze, Urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Wzmacniacze elektroniczne, Wzmacniacze słu-
chawkowe, Zestawy słuchawkowe, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie wspo-
magające, Programy komputerowe, Programy komputero-
we [oprogramowanie do pobrania], Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowy-
mi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie 
do pobrania, Oprogramowanie do przetwarzania w chmu-
rze, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozsze-
rzonej, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie użytkowe, 
Okulary, Okulary inteligentne, Okulary ochronne, Okulary 
przeciwsłoneczne, Długopisy elektroniczne, Długopisy 
do ekranu dotykowego, Kamery wideo, Kamery do nosze-
nia na ciele, 25 Spodnie, Podkoszulki, Koszule, Kurtki bluzy, 
Czapki [nakrycia głowy], Odzież, Obuwie męskie i damskie, 
Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia nie do celów orto-
pedycznych, Kominiarki, Paski(odzież), Opaski przeciwpot-
ne na nadgarstek, Opaski na szyję [części odzieży], Opaski 
na głowę, 35 Usługi handlu detalicznego online obejmują-
cego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 

elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie aku-
mulatorów, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, 
Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które 
można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane 
z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowi-
zualnym, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwat-
chów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, 41 Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi w zakre-
sie nagrań audio i wideo, Wynajem sprzętu audio i wideo, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu 
wideo i audio, 42 Aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, Opracowywanie platform komputerowych, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie programów kom-
puterowych, Platforma jako usługa [PaaS], Programowanie 
aplikacji multimedialnych, Programowanie oprogramowa-
nia do platform internetowych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dzie-
dzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie systemów komputero-
wych, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie, 
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania 
komputerowego.

(210) 549012 (220) 2022 11 08
(731) DAL DALLA GELATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAL DALLA GELATO

(531) 26.02.12, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody mleczne [lody], Lody owocowe, Lody 
mleczne, Lody spożywcze, Wegańskie lody, Lody włoskie, 
Lody truflowe, Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę, 
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Lody wodne [sorbety], Jadalne lody owocowe, Lody na ba-
zie jogurtu [lody jako główny składnik], Lody o smaku cze-
koladowym, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Mieszanki 
na sorbety [lody], Wafelki do lodów (w kształcie stożka), 
Wafelki, Ciasta z kremem [cream pie], 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wafelkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wa-
felkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ciastami 
z kremem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciasta-
mi z kremem, 43 Lodziarnie.

(210) 549015 (220) 2022 11 08
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skvanda HOME

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 Organizery do szuflad, Organizery wiszące 
do szafy, Kosze do przechowywania, nie z metalu, Kosze 
niemetalowe, Kosze do przechowywania [meble], Kosze 
z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], Kosze z po-
krywką, Koszyki wiklinowe, Kosze drewniane, Kosze niemeta-
lowe [inne niż kosze na śmieci], Wkładki z tworzyw sztucz-
nych [tace] do skrzynek narzędziowych, Wkładki z tworzyw 
sztucznych do użytku jako wyłożenia pojemników, Dopaso-
wane wkładki z tworzyw sztucznych do użytku jako wyściół-
ki do pojemników, Akcesoria do przechowywania ubrań, 
Skrzynie do przechowywania [meble], Pudła do przechowy-
wania [meble], Niemetalowe pojemniki do przechowywania, 
Szuflady do przechowywania [meble], Półki do przechowy-
wania [meble], Pudełka do przechowywania [drewno], Szafki 
do przechowywania [meble], Pudełka do przechowywania 
[z tworzyw sztucznych], Beczki do przechowywania z two-
rzyw sztucznych, Drewniane pudła i pudełka do przechowy-
wania, Pudła do przechowywania poduszek [meble], Skrzyn-
ki drewniane do przechowywania zabawek, Pudełka drew-
niane do przechowywania zabawek, Ochronne pojemniki 
z materiałów niemetalowych do przechowywania towarów, 
Giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywa-
nia płynów, Niemetalowe pojemniki do przechowywania 
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Kosze dla 
niemowląt, Kosze do noszenia dzieci, Kosze ozdobne wykona-
ne z drewna, Pokrowce na ubrania, Pokrowce na odzież [szafa], 
Dopasowane pokrowce na meble, Pokrowce na odzież [ma-
gazynowanie], Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, 
Meble do przechowywania, Pokrycia z materiałów tekstylnych 
[dopasowane] na meble, Nakrycia z materiałów tekstylnych 
[dopasowane] na meble, Skrzynki na zabawki, Pudełka na za-
bawki [meble], Skrzynki i pudełka na zabawki, Pudła na za-
mek [meble], Pudła z tworzyw sztucznych [duże] do celów 
przemysłowych, Niemetalowe pudła do przechowywania, 
Pudła z wulkanizowanego włókna przystosowane do ukła-
dania w stosy, Pudła do tapczanów, Pudełka do przenosze-
nia niemetalowe, Pudełka z tworzyw sztucznych, Pudełka 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Pudełka z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Pudełka ozdobne z tworzyw 
sztucznych, Pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, Pu-
dełka składane do pakowania [tworzywo sztuczne], Pudeł-
ka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, Pudełka 

do pakowania złożone [z drewna], Pudełka do pakowania 
złożone [tworzywa sztuczne], Pudełka drewniane lub z two-
rzyw sztucznych, Pudełka do układania jedno na drugie 
[tworzywa sztuczne], Pudełka do pakowania w płaskiej po-
staci [tworzywa sztuczne], Pudełka z tworzyw sztucznych 
do układania w stosy, Pudełka z prasowanego włókna przy-
stosowane do układania w stosy, Pudełka do układania jedno 
na drugim [z tworzyw sztucznych], Pudełeczka na upominki 
rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, Pudeł-
ka na wyprawkę dla noworodka [drewniane lub z tworzyw 
sztucznych], Pojemniki w formie pudełek wykonanych 
z drewna, Pudełka do pakowania złożone [z tworzyw sztucz-
nych], Pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie, 
Pudełka składane do pakowania [z tworzyw sztucznych], Pu-
dełka na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, Pudełka 
do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, Pudełka 
do układania jedno na drugie [drewniane], Pudełka do pa-
kowania w płaskiej postaci [drewno], 35 Usługi handlu deta-
licznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z organizerami do szuflad, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z organizerami do szaf, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z koszami do przechowywania, 
nie z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do przechowywania ubrań, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pokrowcami na ubrania, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z organizerami do szuflad, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z organizerami do szaf, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z koszami do przechowy-
wania, nie z metalu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do przechowywania ubrań, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokrowcami na ubrania, Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprze-
daży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi tworze-
nia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, 
Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi, handlo-
we, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe 
i promocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji.

(210) 549017 (220) 2022 11 08
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowny)
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(540) skvanda
(510), (511) 20 Organizery do szuflad, Organizery wiszące 
do szafy, Kosze do przechowywania, nie z metalu, Kosze 
niemetalowe, Kosze do przechowywania [meble], Kosze 
z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], Kosze z po-
krywką, Koszyki wiklinowe, Kosze drewniane, Kosze niemeta-
lowe [inne niż kosze na śmieci], Wkładki z tworzyw sztucz-
nych [tace] do skrzynek narzędziowych, Wkładki z tworzyw 
sztucznych do użytku jako wyłożenia pojemników, Dopaso-
wane wkładki z tworzyw sztucznych do użytku jako wyściół-
ki do pojemników, Akcesoria do przechowywania ubrań, 
Skrzynie do przechowywania [meble], Pudła do przechowy-
wania [meble], Niemetalowe pojemniki do przechowywania, 
Szuflady do przechowywania [meble], Półki do przechowy-
wania [meble], Pudełka do przechowywania [drewno], Szafki 
do przechowywania [meble], Pudełka do przechowywania 
[z tworzyw sztucznych], Beczki do przechowywania z two-
rzyw sztucznych, Drewniane pudła i pudełka do przechowy-
wania, Pudła do przechowywania poduszek [meble], Skrzynki 
drewniane do przechowywania zabawek, Pudełka drewnia-
ne do przechowywania zabawek, Ochronne pojemniki z ma-
teriałów niemetalowych do przechowywania towarów, Gięt-
kie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania 
płynów, Niemetalowe pojemniki do przechowywania [inne 
niż do użytku domowego lub kuchennego], Kosze dla nie-
mowląt, Kosze do noszenia dzieci, Kosze ozdobne wykonane 
z drewna, Pokrowce na ubrania, Pokrowce na odzież [sza-
fa], Dopasowane pokrowce na meble, Pokrowce na odzież 
[magazynowanie], Dopasowane pokrowce materiałowe 
do mebli, Meble do przechowywania, Pokrycia z materiałów 
tekstylnych [dopasowane] na meble, Nakrycia z materiałów 
tekstylnych [dopasowane] na meble, Skrzynki na zabawki, 
Pudełka na zabawki [meble], Skrzynki i pudełka na zabawki, 
Pudła na zamek [meble], Pudła z tworzyw sztucznych [duże] 
do celów przemysłowych, Niemetalowe pudła do przecho-
wywania, Pudła z wulkanizowanego włókna przystosowane 
do układania w stosy, Pudła do tapczanów, Pudełka do prze-
noszenia niemetalowe, Pudełka z tworzyw sztucznych, Pu-
dełka do pakowania z tworzyw sztucznych, Pudełka z two-
rzyw sztucznych do pakowania, Pudełka ozdobne z two-
rzyw sztucznych, Pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, 
Pudełka składane do pakowania [tworzywo sztuczne], 
Pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych: Pu-
dełka do pakowania złożone [z drewna], Pudełka do pako-
wania złożone [tworzywa sztuczne], Pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, Pudełka do układania jedno na dru-
gie [tworzywa sztuczne], Pudełka do pakowania w płaskiej 
postaci [tworzywa sztucznej, Pudełka z tworzyw sztucznych 
do układania w stosy, Pudełka z prasowanego włókna przy-
stosowane do układania w stosy, Pudełka do układania jedno 
na drugim [z tworzyw sztucznych], Pudełeczka na upominki 
rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, Pudeł-
ka na wyprawkę dla noworodka [drewniane lub z tworzyw 
sztucznych], Pojemniki w formie pudełek wykonanych 
z drewna, Pudełka do pakowania złożone [z tworzyw sztucz-
nych], Pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie, 
Pudełka składane do pakowania [z tworzyw sztucznych], Pu-
dełka na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, Pudełka 
do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, Pudełka 
do układania jedno na drugie [drewniane], Pudełka do pa-
kowania w płaskiej postaci [drewno], 35 Usługi handlu deta-
licznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z organizerami do szuflad, Usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z organizerami do szaf, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z koszami do przechowywania, 
nie z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do przechowywania ubrań, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pokrowcami na ubrania, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z organizerami do szuflad, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z organizerami do szaf, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z koszami do przechowy-
wania, nie z metalu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do przechowywania ubrań, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokrowcami na ubrania, Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprze-
daży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi tworze-
nia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, 
Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi handlo-
we, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe 
i promocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji.

(210) 549110 (220) 2022 11 14
(731) FRONTCZAK MAGDALENA TRESOR, Królewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eoptyka.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.19, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 9 Futerały na lornetki, Lorgnon [lornetki te-
atralne], Lornetki, Lornetki na polowania, Lornetki operowe 
[teatralne], Statywy trójnożne na lornetki, Lunety, Lunety 
celownicze do broni palnej, Lupy [optyka], Lupy zegarmi-
strzowskie, Lupy jubilerskie, Lupy ekranowe do smartfo-
nów, Okulary, Okulary [optyka], Okulary optyczne, Okulary 
strzeleckie [optyczne], Mikroskopy, Mikroskopy biologiczne, 
Mikroskopy do użytku medycznego, Mikroskopy warsz-
tatowe, Mikroskopy z funkcją powiększenia, Mikroskopy 
z oświetleniem LED, Elektronowe mikroskopy skaningo-
we, Mikroskopy elektronowe, Mikroskopy fluorescencyj-
ne, Mikroskopy metalurgiczne, Mikroskopy polaryzacyjne, 
Mikroskopy z sondą skanującą, Transmisyjne mikroskopy 
elektronowe, Teleskopy, Teleskopy celownicze, Teleskopy 
paralaktyczne, Teleskopy zenitalne, Teleskopy zwierciadla-
ne, Cyfrowe stacje meteorologiczne, Planetaria, Kompasy, 
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Kierunkowe kompasy, Kompasy magnetyczne, Kompasy 
magnetyczne [do pomiarów geodezyjnych], Kompasy ma-
gnetyczne do pomiarów, Kompasy nawigacyjne, Kompasy 
okrętowe, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Urządzenia 
nawigacyjne [kompasy], Cyfrowe kamery wideo, Kamery 
akcji, Kamery termowizyjne, Noktowizory do identyfika-
cji obrazu, Statywy do aparatów fotograficznych, Statywy 
[do urządzeń geodezyjnych], Statywy dwunóżkowe, Staty-
wy manipulacyjne do mikroskopów, 28 Lornetki do zaba-
wy, Mikroskopy zabawkowe, Teleskopy zabawki.

(210) 549141 (220) 2022 11 15
(731) DŁUGOSZ KATARZYNA PSYCHOLOG NIE GRYZIE, 

Chwałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHOLOG NIE GRYZIE MGR KATARZYNA DŁUGOSZ

(531) 02.09.15, 02.09.25, 26.01.03, 26.01.14, 26.11.02, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 42 Badania w dziedzinie psychologii, 44 Badania 
psychologiczne, Badanie osobowości do celów psycholo-
gicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodze-
nia dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psycho-
logicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo 
psychologiczne, Doradztwo związane z psychologią integral-
ną, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, 
Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i ko-
gnitywnych, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psycho-
logiczne, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Porady 
psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badań psycholo-
gicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Prze-
prowadzanie testów psychologicznych do celów medycz-
nych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów 
medycznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, 
Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów me-
dycznych, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Sporzą-
dzanie raportów psychologicznych, Terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań 
przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychorucho-
wej z brakiem koncentracji uwagi (ADHD), Usługi diagnozy 
psychologicznej, Usługi poradnictwa psychologicznego 
w zakresie sportu, Usługi psychologów, Usługi psychotera-
peuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen 
i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny psycho-
logicznej, Usługi w zakresie psychologii pracy, Usługi w za-
kresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi 
w zakresie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia 
psychologicznego.

(210) 549155 (220) 2022 11 15
(731) KOZANECKI BARTOSZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SUSHI Rolujto

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 26.02.07, 26.02.18, 26.02.24

(510), (511) 30 Dania gotowe suche lub w płynie, zawiera-
jące głównie ryż, Dania na bazie ryżu, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające 
[głównie] ryż, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, 
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Przekąski składające się 
głównie z ryżu, Przekąski wykonane z ryżu, Ramen (japońskie 
danie na bazie makaronu), Ryba w cieście, Zawijane suszone 
wodorosty [gimbap], 35 Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą dla firm, Usługi doradztwa biznesowe-
go związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Po-
moc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia 
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
43 Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Doradztwo kulinarne, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 549193 (220) 2022 11 16
(731) GŁUCH DARIUSZ, Suchedniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALOne ZIARno

(531) 05.07.27, 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezko-
feinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Kapsułki z kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Filtry 



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT48/2022

w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, Czekolado-
wa kawa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa nienatural-
na, Kawa niepalona, Kawa [palona, w proszku, granulowana 
lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Kawa 
w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w posta-
ci całych ziaren, Mrożona kawa, Substytuty kawy [sztucz-
na kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Torebki 
z kawą, Kawałeczki czekolady do deserów, Kawałki ciast.

(210) 549195 (220) 2022 11 16
(731) SMOLIŃSKI JAKUB, Jedlnia-Letnisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # KOCHAM SKAKAC

(531) 27.05.01, 24.17.25, 24.17.03
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, Usługi świadczone przez 
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządza-
niu nimi, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kon-
traktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego zwią-
zane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi fran-
czyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi doradcze 
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 41 Usługi w zakre-
sie parków rozrywki i parków tematycznych, Usługi parków 
tematycznych i parków rozrywki, Usługi w zakresie parków 
tematycznych, Świadczenie usług w zakresie parków tema-
tycznych, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i mu-
zea, Prowadzenie parków rozrywki, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu w parkach rozrywki, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Usługi 
parków rozrywki, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych [usługi prawne].

(210) 549218 (220) 2022 11 16
(731) WILCZYŃSKI MAREK BERRY WINE, Tłokinia Wielka
(540) (znak słowny)
(540) BERRY WINE TLOKINIA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino 
owocowe, 35 Usługi handlu detalicznego związane z napo-
jami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa).

(210) 549295 (220) 2022 11 17
(731) CRH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 21.03.13, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 Badania techniczne, Badania laboratoryjne, 
Badania inżynieryjne, Badania chemiczne, Badania materia-
łowe, Chemiczne badania analityczne, Badania chemiczno-

-technologiczne, Badania dotyczące chemii, Badania na-
ukowe i przemysłowe, Badania naukowe dotyczące chemii, 
Badania w dziedzinie chemii, Badania w dziedzinie budow-
nictwa, Badania i analizy naukowe, Badania laboratoryjne 
w dziedzinie chemii, Badania technologiczne związane 
z przemysłem budowlanym, Badania w dziedzinie nauki pro-
wadzone przez inżynierów, Badania w dziedzinie technologii 
prowadzone przez inżynierów, Usługi w zakresie analizy che-
micznej do wykorzystania w badaniach materiałów.

(210) 549315 (220) 2022 11 17
(731) GRYBOŚ PIOTR PROTEX DENT PRACOWNIA 

PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ, Zagórzany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProtexDent LAB

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty 
i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Żywe narządy 
i tkanki do celów chirurgicznych, Aerozole chłodzące do ce-
lów medycznych, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane 
z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy do użytku do-
mowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Biolo-
giczne hodowle tkanek do celów medycznych, Biologiczne 
hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, Biologiczne pre-
paraty do celów medycznych, Borowina do kąpieli, Borowina 
lecznicza, Cement chirurgiczny, Cement kostny do celów chi-
rurgicznych, Cement kostny do celów chirurgicznych i orto-
pedycznych, Cement kostny do celów medycznych, Cement 
kostny do celów ortopedycznych, Chromatograficzne ko-
lumny do celów medycznych, Cukier mleczny do celów me-
dycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, 
Doustne sole nawadniające, Dożylne ciecze do nawadniania, 
odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych, 
Drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub far-
maceutycznych, Ekstrakty z drożdży do celów medycznych, 
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty z kory 
do użytku medycznego, Elementy radioaktywne do użytku 
medycznego, Enzymy do celów medycznych, Estry celulozy 
do celów farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farma-
ceutycznych, Feromony, 10 Aparaty i instrumenty medyczne 
i weterynaryjne, Artykuły do karmienia i smoczki, Protezy 
i sztuczne implanty, Aparatura do zabiegów fizjoterapeu-
tycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 44 Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zwierzęta (Zabiegi pie-
lęgnacyjne -), Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne -), 
Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Za-
biegi pielęgnacyjne zwierząt.
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(210) 549321 (220) 2022 11 17
(731) JUDKOWIAK MAREK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marinebay.pl
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic 
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Dostarczanie 
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem 
Internetu, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizual-
nych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub 
Internetu, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-
netu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Prze-
syłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Mes-
saging), Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony 
internetowe), Usługi w zakresie elektronicznej transmisji ob-
razów, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, 
Usługi w zakresie przekazywania wiadomości, 41 Publikowa-
nie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie foto-
grafii, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie multimediów, Publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji on-li-
ne, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Usługi 
publikacji, Usługi w zakresie publikowania online, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 549326 (220) 2022 11 17
(731) STRYCHARCZUK EWELINA PAREO AND JULIET, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PJ PAREO & JULIET

(531) 27.05.01, 03.07.19, 26.02.18, 27.05.23, 24.17.25, 29.01.02
(510), (511) 25 Tuniki, Tuniki hawajskie, Damskie sukienki 
na uroczystości, Letnie sukienki, Luźne sukienki ciążowe, Luź-
ne sukienki o prostym kroju, Sukienki ciążowe, Sukienki dam-
skie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki druhen, 
Bluzy dresowe, Kurtki dresowe, Spodnie dresowe, Spodnie 
od dresu, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki je-
dwabne, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Kostiumy ze spódnicą, Spódnica-spodnie, Spódnice, Spód-
nice golfowe, Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, 
Spódnico-spodnie, Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry 
w tenisa, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Czapki dziane, 
Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
sportowe, Czapki z pomponem, Komplety koszulek i spode-
nek, Koszule, Koszule ciążowe, Koszule codzienne, Koszule 
do garniturów, Koszule do spania, Koszule eleganckie, Koszu-
le hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule nocne, Koszule sportowe, Ko-
szule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule z koł-
nierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule zapinane, 

Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo z dzia-
niny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim 
rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, 
Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Szerokie 
koszule wierzchnie, Tkane koszule.

(210) 549329 (220) 2022 11 18
(731) JUDKOWIAK MAREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARINEBAY.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 24.17.01, 
24.17.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 
18.03.02, 18.03.09, 18.03.21, 18.03.23

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazy-
wania wiadomości, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, Świadczenie usług on-line w zakresie 
tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Udostępnia-
nie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Dostarcza-
nie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem 
Internetu, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowi-
zualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub Internetu, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-
netu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
usług online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Prze-
syłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Mes-
saging), Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony 
internetowe), Usługi komunikacyjne w zakresie elektronicz-
nej transmisji obrazów, Usługi w zakresie elektronicznej 
transmisji obrazów, Usługi w zakresie elektronicznej transmi-
sji informacji, Usługi w zakresie przekazywania wiadomości.

(210) 549331 (220) 2022 11 18
(731) JUDKOWIAK MAREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW.MARINEBAY.PL Świat wodnych ogłoszeń

(531) 29.01.13, 18.03.02, 18.03.09, 18.03.21, 18.03.23, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.15, 26.01.01, 26.01.05, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi w zakresie odbierania telefonów i przeka-
zywania wiadomości, 38 Zapewnianie dostępu do treści, 
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stron internetowych i portali, Świadczenie usług on-line 
w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za po-
średnictwem Internetu, Dystrybucja danych lub obrazów 
audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Transmisja i dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, Przekazywanie i rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie informacji 
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przeka-

zywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych oraz Internetu, Przekierowanie wszelkiego rodzaju 
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomo-
ści internetowych], Przesyłanie wiadomości za pomocą sie-
ci internetowej (Web Messaging), Przesyłanie wiadomości 
za pośrednictwem witryny internetowej, Telekomunikacja 
informacyjna (w tym strony internetowe), Usługi komunika-
cyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi 
w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji informacji, Usługi w zakresie 
przekazywania wiadomości.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 547886, 548162

3 542996, 547747, 548358, 548460, 548467, 548468, 548469, 548776, 548908, 548915

4 548470

5 546950, 547035, 547036, 547037, 547051, 547535, 548162, 548467, 548468, 548469, 548537, 548670, 548776, 
548817, 548849, 548870, 548925, 549315

6 515140, 546727, 547598, 548916, 548917

7 548838, 548864

8 542219, 548641

9 543525, 544143, 545909, 547360, 547429, 547523, 547535, 547598, 547823, 548166, 548217, 548324, 548326, 
548397, 548398, 548537, 548663, 548665, 548666, 548676, 548728, 548736, 548838, 548862, 548872, 548875, 
548924, 548927, 548967, 549110

10 547299, 548814, 549315

11 546727, 547511, 548397, 548487

12 543525, 548838

14 548897

16 547456, 548124, 548217, 548383, 548470, 548537, 548871, 548879

18 548217, 548871, 548879

19 547886, 548526, 548868

20 548245, 548246, 548248, 548250, 548251, 548252, 548253, 548254, 548905, 549015, 549017

21 548641

24 547299, 548871, 548879

25 545909, 547299, 547575, 547612, 547614, 548217, 548258, 548604, 548605, 548813, 548871, 548879, 548893, 
548894, 548967, 549326

26 546606

28 548217, 548784, 548871, 548879, 549110

29 542996, 546950, 547575, 548357, 548470, 548776, 548821

30 542996, 546518, 546519, 546950, 547055, 547700, 548365, 548470, 548821, 548849, 549012, 549155, 549193

31 542996, 548822, 548904

32 546788, 548226, 548227, 548228, 548229, 548242, 548470, 548781, 548821

33 542455, 548164, 548534, 548781, 548821, 548891, 549218

35 534599, 542144, 543172, 543525, 544897, 545900, 545901, 546950, 547217, 547218, 547360, 547429, 547456, 
547523, 547535, 547545, 547755, 547852, 548124, 548157, 548320, 548324, 548326, 548334, 548383, 548467, 
548468, 548469, 548470, 548652, 548663, 548665, 548666, 548728, 548781, 548803, 548815, 548856, 548857, 
548862, 548871, 548872, 548875, 548879, 548893, 548894, 548897, 548903, 548907, 548908, 548924, 548926, 
548927, 548934, 548967, 549012, 549015, 549017, 549155, 549195, 549218, 549321, 549329, 549331

36 542144, 543172, 545900, 545901, 547456, 547545, 547598, 548157, 548526, 548918

37 515140, 542144, 543172, 543525, 547360, 547456, 548157, 548487, 548526, 548838, 548868, 548902

38 534599, 547523, 548663, 548665, 548666, 548728, 548766, 548871, 548879, 549321, 549329, 549331

39 534599, 543172, 547456, 547545, 548157, 548526, 548732, 548781, 548903

40 543172, 547088, 547612, 547614, 548526, 548663, 548665, 548666, 548838
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41 534599, 542144, 543172, 544897, 545909, 547396, 547523, 547545, 547852, 548124, 548217, 548334, 548470, 
548663, 548665, 548666, 548715, 548728, 548766, 548781, 548789, 548823, 548834, 548846, 548856, 548857, 
548871, 548879, 548904, 548908, 548934, 548943, 548967, 549195, 549321

42 542144, 543172, 543525, 544143, 547088, 547217, 547218, 547429, 547456, 547523, 547598, 547852, 548157, 
548526, 548537, 548663, 548665, 548666, 548728, 548838, 548947, 548967, 549141, 549295, 549321

43 534599, 543172, 547396, 547456, 547545, 547755, 548360, 548365, 548383, 548470, 548633, 548634, 548781, 
548816, 548889, 549012, 549155

44 543172, 546606, 547456, 547535, 547663, 548086, 548157, 548192, 548195, 548360, 548537, 548715, 548766, 
548789, 548812, 548814, 548852, 548908, 549141, 549315

45 543172, 545514, 547545, 548157, 548166, 548592, 548856, 548857, 548914, 548929, 548934, 549195



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

!CANDELA! 547396

# KOCHAM SKAKAC 549195

447 STUDIO 548893

5BEZNAUKI 548967

7 TOYS kolorów 548784

808 MAFIA 545909

9H HARDNESS 548326

AlohaTable 548905

AS ENERGY 548676

ATOS 548822

B.A.D BOUNDARIES ARE DUMB CLOTHES 547299

bali bali 548320

Beesgrowth 547852

BERKK 547511

BERRY WINE TLOKINIA 549218

Bielenda Stymulator Młodości 548358

BLACHODACHÓWKA GALAXY 548916

BLACHODACHÓWKA MILLENIUM 548917

Boski Box 548633

Boski Box 548634

B-SUIT 548324

Bud-Invest 515140

Central Lab 549295

closer to nature 548251

Coffee Love 548815

Copernicon 548846

CUD I MIÓD catering dietetyczny 548360

d DERMO eva 547747

D.D.D. EKES PEST CONTROL 548902

DAKANI 548894

DAL DALLA GELATO 549012

DELSATO 548821

Dentallica 547663

dlapsaikota 548926

DOM Z BURGERA 547575

Dorawa Store 548813

dornii mat 544143

DUSZA 548592

DVS 547360

e-Doręczenia 548665

e-Doręczenia 548666

EFECTOWNIA.PL 548907

eHOPI 548903

eoptyka.pl 549110

EQUAL BUSINESS PARK 542144

EUROBUD 548526

Feet Clinic TRÓJMIEJSKIE CENTRUM  
PODOLOGII I LECZENIA RAN 548715

Fertigen Infertility Genetic Test men 548192

Fertiscreen Genetic Preconception Test 548195

Flawless skin 548852

flora muzyka 548904

Go2 slim Studio Modelowania Sylwetki 548812

GOLDEN PLANET 548897

Govee Life 548397

GURU 548242

HAJERÓWKA GRUBE 542455

HARD ENERGY Viking Ah 12V A(EN)  
Bronze CA CA technology MTI QUALITY  
3 + SIOS 548875

HARD ENERGY Viking Ah 12V A(EN)  
Silver Gravity CAlcium CAst inside  
MTI QUALITY 5 + SIOS 548872

HARD ENERGY Viking 548862

Heltiso Care Rinohel 548670

HUMMY 546950

HYDROMECH 548838

HYPERSTRANGE 548217

HYUNDAI 542219

IBUFEN 548925

IDENTICA 548814

in love with boucle 548245

Inm’s 548924

Innofer teens 548817

Int’x 548927

inversja 548789

JAFAR 546727

JASKÓŁKA 548864

JWLP 548914

K 544897

Keeen 548736

KONBATA 548849

KR STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH  
„GOSPODYNI” 543172

KREATYWNA PRZYSTAŃ 548766

KRYTYKA KULINARNA 534599

Kubuj Studio 548908

legal hub WOJNAROWSKA ŚCIGAŁA IRLIK 548934

Lody Janowe - NAH 546518
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MARAFIKI COFFEE PINOTAGE  
RED DRY SOUTH AFRICA 548891

Marinebay.pl 549321

MARINEBAY.PL 549329

MICKIEWICZ 548164

mioodek 547055

MKING.PL 548166

myEGG 548357

NAWIJAMY 548365

Nebbia AL 547037

Nebbia CM 547036

Nebbia LB 547035

Nebbia TA 547051

NFF Nano Film Festival 548857

NFF 548856

NIEBEZPIECZNIK 548728

Nowy LOMBARD NAJLEPSZE CENY 548918

ODPOCZYWAJ W NATURZE 548889

Oleje Prosto z pola 542996

Oui Oui Cote Azur 548398

PALION 548879

PALOne ZIARno 549193

Pasta Janowa - NAH 546519

PATI. KRÓLOWA JURATY 547523

pellet wałcz STAŃCZYK 548652

PERFECT CALC 1996 547886

PJ PAREO & JULIET 549326

POLE NA STOLE 548470

Polskie Medjugorie 548929

PORTOWO 548157

PRIME WINE 548781

prints and patterns 548248

PROMEPROTE MISTRZOWIE LOGISTYKI 548732

ProtexDent LAB 549315

PSYCHOLOG NIE GRYZIE  
MGR KATARZYNA DŁUGOSZ 549141

Pukiel Włosów Pokochaj swoje włosy! 546606

PURE WONDER 548460

PUREDERM 548915

R REVISE 548258

RACIS development 547456

RE: CLINICS 547535

RESTAURACJA DYSPENSA 547755

rich and royal 548252

Ryba piła 548816

S SORRISO DENTAL CLINIC 548086

SAQRUM 548947

SATIVA BIO 548776

selfie STATION 548334

Shinsung Engineering 548487

SID 548537

simple but nobel 548246

skuta sowa 548534

skvanda HOME 549015

skvanda 549017

SL 548254

sleep well 548250

Sleep well. Live well. 548253

SMAKI GDAŃSKA 548383

SOFTNET 547429

Sojourn Solutions 547217

Sojourn Solutions 547218

SPORTAPL 548803

SULPHUR BUSKO ZDRÓJ 548467

SULPHUR BUSKO ZDRÓJ 548468

SUSHI Rolujto 549155

Synergia Split 548162

TLEN 548943

TSAP TAMIL SANGAM ASSOCIATION  
OF POLAND 547545

VELICU 547088

Vicino 547823

VIG C-Quadrat TFI 545901

VIG C-Quadrat Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych 545900

vittero 548641

WS WYTWÓRNIA SYLWETKI 548823

WWW.MARINEBAY.PL  
Świat wodnych ogłoszeń 549331

Wyrób medyczny HemoPROCTOL  
Medyczny żel do stosowania  
w stanach hemoroidalnych 548870

WYTWÓRNIA SYLWETKI 548834

XHINKCAR 543525

yellow ACOUSTIC TECHNOLOGY & DESIGN 548868

YUMMY! 547700

zapisanisobie.pl 545514

Zaremba 547612

Zaremba 547614

Zegarki i Pasja 548124



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.

1333231 METRO PROFESSIONAL  
(2016 03 31, 2015 12 14)
CFE: 26.04.18, 
27.05.10, 29.01.13

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 34
1694062 2022 09 09)

CFE: 04.05.05, 29.01.13 9, 16, 28, 38, 41, 42
1694094 DAVON (2022 04 06, 2021 10 12)

CFE: 27.05.01 7, 12, 37, 40, 42
1694110 MUSTANG (2022 06 20, 2021 12 22)

CFE: 27.05.01 3, 9, 14, 18, 24, 25, 35
1694217 AZALAÏ HOTELS (2022 06 16)

CFE: 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.07 43
1694246 DAGAFORS (2022 09 02, 2022 03 07) 5
1694249 DABAGLAX (2022 09 02, 2022 03 07) 5
1694250 DAGAXOM (2022 09 05, 2022 03 08) 5
1694280 AGOBAY (2022 08 11, 

2022 07 07)
3, 9, 16, 18, 20, 25, 
30, 31, 35, 36, 39, 

41, 42, 43
1694370 Keto Diet (2022 07 19, 2022 01 19)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 1, 5, 29, 30, 32, 
35, 41, 44

1694393 ARCH FIT (2022 10 06) 25
1694418 2021 10 21)

CFE: 22.05.01 11
1694548 KOOMA (2022 08 16, 2022 07 12)

CFE: 27.05.01 3, 5, 24, 25, 35
1694557 JUL (2022 09 09)

CFE: 27.05.17 25
1694705 VOCAL TAKING CARE OF YOUR THROAT  

AND VOICE (2022 07 25, 2022 07 25)
CFE: 02.01.01, 02.03.02, 02.09.25, 
27.05.04, 29.01.13

5

1694714 FAIR TRADE Choc’o Fair CHOCOLATE  
(2022 09 08, 2022 06 02)
CFE: 05.03.13, 24.03.01, 27.05.24 30

1694719 La Corra (2022 09 12)
CFE: 27.05.17 29, 30

1694749 T (2022 09 08)
CFE: 26.11.01, 26.15.01, 27.05.01 7

1694787 Nadorine - NATURALLY LOW SEED -  
(2022 09 06, 2022 03 16)
CFE: 05.03.15, 05.07.11, 25.03.01, 
27.05.01, 29.01.13

31

1694802 PAPILO (2022 06 30, 2022 01 18) 40, 42
1694819 HEYDONIC (2022 09 09)

CFE: 27.05.01 25
1694841 BAOT (2022 08 18)

CFE: 27.05.17 5, 10

1694846 SOLON (2022 10 10)
CFE: 27.05.01 12

1694858 Magene (2022 09 02)
CFE: 27.05.17 11

1694869 KOMACHT (2022 09 13, 2022 08 23)
CFE: 27.05.01 11

1694876 PONEY (2022 09 08)
CFE: 27.05.01 7

1694929 Futswap (2022 05 16)
CFE: 26.05.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13 36

1694999 BACKSTAGE BEAUTY & REFRESH  
(2022 10 07, 2022 09 20)
CFE: 27.01.12, 27.05.01 44

1695047 WYCON cosmetics (2022 06 10)
CFE: 27.05.24 3, 8, 18, 21, 35

1695102 ICWRS (2022 08 26) 9, 35, 38, 41, 42
1695121 GreenPath Powered by VEOLIA  

(2022 06 28, 2022 01 18)
CFE: 01.15.15, 25.01.09, 26.01.01, 
26.03.23, 27.05.01, 29.01.12

1, 4, 7, 9, 11, 
36, 37, 38, 
39, 40, 42

1695150 ZIM (2022 08 28, 2022 03 16)
CFE: 01.01.01, 27.05.17, 29.01.04 9, 12, 35, 39, 42

1695151 ZIM (2022 08 28, 2022 03 16)
CFE: 01.01.01, 27.05.17 9, 12, 35, 39, 42

1695152 ZIM (2022 08 28, 2022 03 16) 9, 12, 35, 
39, 42

1695180 PHIREMOVAL (2022 07 05, 2022 06 27)
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.03.02 3, 5, 8, 

41, 44
1695295 STAND UP (2022 06 28)

CFE: 26.03.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13 30
1695342 FLAT ZONE (2022 01 19) 9, 35, 36
1695430 Pure Soft (2022 09 19, 2022 05 02)

CFE: 05.03.11, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12 16
1695458 Nactalia BIO (2022 09 01, 2022 08 30)

CFE: 01.15.15, 03.13.01, 27.05.10, 29.01.13 5
1695463 Szaniol (2022 04 04)

CFE: 05.13.01, 09.01.07, 25.01.13, 
27.05.09, 29.01.12

29

1695479 ARSENAL VIDEO (2022 07 28, 2022 04 05)
CFE: 03.01.01, 27.05.10 9, 37, 45

1695483 TIPSY TWIRL (2022 10 04, 2022 04 05) 3
1695527 Inspektra (2022 10 05, 2022 05 06) 9, 42
1695565 2022 07 01)

CFE: 01.13.01, 26.04.05 1



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1694370, 1695121, 1695565 

3  1333231, 1694110, 1694280, 1694548, 1695047, 1695180, 1695483 

4  1333231, 1695121 

5  1333231, 1694246, 1694249, 1694250, 1694370, 1694548, 1694705,
 1694841, 1695180, 1695458 

6  1333231 

7  1333231, 1694094, 1694749, 1694876, 1695121 

8  1333231, 1695047, 1695180 

9  1333231, 1694062, 1694110, 1694280, 1695102, 1695121, 1695150,
 1695151, 1695152, 1695342, 1695479, 1695527 

10  1694841 

11  1333231, 1694418, 1694858, 1694869, 1695121 

12  1333231, 1694094, 1694846, 1695150, 1695151, 1695152 

13  1333231 

14  1333231, 1694110 

16  1333231, 1694062, 1694280, 1695430 

17  1333231 

18  1333231, 1694110, 1694280, 1695047 

19  1333231 

20  1333231, 1694280 

21  1333231, 1695047 

22  1333231 

23  1333231 

24  1333231, 1694110, 1694548 

25  1333231, 1694110, 1694280, 1694393, 1694548, 1694557, 1694819 

26  1333231 

27  1333231 

28  1333231, 1694062 

29  1694370, 1694719, 1695463 

30  1694280, 1694370, 1694714, 1694719, 1695295 

31  1694280, 1694787 

32  1694370 

34  1333231 

35  1694110, 1694280, 1694370, 1694548, 1695047, 1695102, 1695150,
 1695151, 1695152, 1695342 

36  1694280, 1694929, 1695121, 1695342 

37  1694094, 1695121, 1695479 

38  1694062, 1695102, 1695121 

39  1694280, 1695121, 1695150, 1695151, 1695152 
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40  1694094, 1694802, 1695121 

41  1694062, 1694280, 1694370, 1695102, 1695180 

42  1694062, 1694094, 1694280, 1694802, 1695102, 1695121, 1695150,
 1695151, 1695152, 1695527 

43  1694217, 1694280 

44  1694370, 1694999, 1695180 

45  1695479



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.

541826 PERŁA-BROWARY LUBELSKIE  
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 08 02 43

542790 EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSION-
NELS SPÉCIALISTES DE L’ENFANT  
(Société Anonyme coopérative)
2022 09 06 28

531938 Emobility Trading LLC
2022 11 09 9, 12

544163 ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 11 16 29, 30



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

Nr BUP Strona Nr IR Jest Powinno być

37/2022

78

1679482

FOWNIX (2022 06 10)

CFE: 27.05.01                                                           12, 37 Informacja ta  
nie powinna zostać 

opublikowana
79 12, 37                                                         wykaz klasowy
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