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A. WYNALAZKI

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

(11) – numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wynalazku
(61) – numer patentu głównego
(62) – numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(68) – numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju) 
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) – numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz 

wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) – data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) – oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem 

ochronnym
(97) – data i numer publikacji patentu europejskiego
(98) – data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju 
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art . 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
UDZIELONE PRAWA 

(od nr 238 201 do nr 238 240)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238219 (41) 2021 04 06 
(51) A21D 8/02 (2006 .01) 
 A21D 13/40 (2017 .01) 
 A21D 13/10 (2017 .01)
(21) 433301 (22) 2020 03 19
(72) ZAKRZEWSKI MARIUSZ, Żnin (PL); JAMRÓG PIOTR, Żnin (PL)

(73) ZAKRZEWSKI MARIUSZ PIEKARNIA MARYŚ, Żnin (PL)
(54) Sposób wytwarzania pieczywa podzielnego ręcznie o gładkich 
powierzchniach rozdziału

(B1) (11) 238228 (41) 2020 04 06 
(51) A23L 33/16 (2016 .01) 
 A23L 7/10 (2016 .01)
(21) 427316 (22) 2018 10 02
(72) LIGAS BARTOSZ, Kłodzko (PL); WITEK-KROWIAK ANNA, 
Tarnów (PL); CHOJNACKA KATARZYNA, Gajków (PL); DAWIEC-
LIŚNIEWSKA ANNA, Wrocław (PL); PODSTAWCZYK DARIA,  
Jelcz-Laskowice (PL); MIRONIUK MAŁGORZATA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wzbogacania produktów spożywczych w mikroelementy
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(B1) (11) 238240 (41) 2020 08 24 
(51) A41D 31/04 (2019 .01) 
 A41D 31/00 (2019 .01) 
 A62D 5/00 (2006 .01) 
 D06M 15/693 (2006 .01)
(21) 429004 (22) 2019 02 21
(72) GAWŁOWSKI ANDRZEJ, Puńców (PL); FABIA JANUSZ 
KRZYSZTOF, Bystra (PL); GRACZYK TADEUSZ ANDRZEJ,  
Bielsko-Biała (PL); JANICKI JAROSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(73) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA  
W BIELSKU-BIAŁEJ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób otrzymywania trudnozapalnych włókien poliestrowych 
i poliamidowych przy użyciu wodnego roztworu krzemianu sodu

(B1) (11) 238205 (41) 2020 04 06 
(51) A47C 11/00 (2006 .01) 
 A47C 3/18 (2006 .01) 
 A47C 7/00 (2006 .01)
(21) 427949 (22) 2018 11 29
(72) PIEKARSKI MACIEJ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Ławka obrotowa o co najmniej dwóch siedziskach

(B1) (11) 238224 (41) 2021 04 19 
(51) A61K 8/02 (2006 .01) 
 A61K 8/67 (2006 .01) 
 A61K 8/73 (2006 .01) 
 A61K 8/89 (2006 .01) 
 A61K 8/92 (2006 .01) 
 A61K 8/9789 (2017 .01) 
 A61K 8/9794 (2017 .01) 
 A61Q 19/00 (2006 .01)
(21) 431327 (22) 2019 10 08
(72) BIELENDA JACEK, Kraków (PL); BIELENDA BARBARA,  
Kraków (PL); BIELENDA MAREK, Kraków (PL); KOZIOŁ BARBARA, 
Wieliczka (PL); MOSKWA MAŁGORZATA, Sosnowiec (PL)
(73) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Biomimetyczna kompozycja kosmetyczna

(B1) (11) 238225 (41) 2021 04 19 
(51) A61K 8/02 (2006 .01) 
 A61K 8/67 (2006 .01) 
 A61K 8/73 (2006 .01) 
 A61K 8/89 (2006 .01) 
 A61K 8/92 (2006 .01) 
 A61K 8/9789 (2017 .01) 
 A61K 8/9794 (2017 .01) 
 A61Q 19/00 (2006 .01)
(21) 431328 (22) 2019 10 08
(72) BIELENDA JACEK, Kraków (PL); BIELENDA BARBARA,  
Kraków (PL); BIELENDA MAREK, Kraków (PL); KOZIOŁ BARBARA, 
Wieliczka (PL); MOSKWA MAŁGORZATA, Sosnowiec (PL)
(73) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania biomimetycznej kompozycji kosme-
tycznej

(B1) (11) 238231 (41) 2016 08 29 
(51) A61L 15/32 (2006 .01) 
 A61K 47/42 (2006 .01)
(21) 411421 (22) 2015 02 27
(72) KOWALCZYK TOMASZ, Zielonka (PL); NOSZCZYK BARTŁOMIEJ 
HENRYK, Warszawa (PL)

(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); CENTRUM MEDYCZNE 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania elektroprzędzonych materiałów zawiera-
jących natywne białko albuminy, mata otrzymana tym sposobem 
oraz jej zastosowanie, zwłaszcza jako materiałów opatrunkowych

(B1) (11) 238209 (41) 2020 03 23 
(51) B01D 3/38 (2006 .01)
(21) 427128 (22) 2018 09 19
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,  
Puławy (PL); TYŚKIEWICZ KATARZYNA, Puławy (PL); GIEYSZTOR 
ROMAN, Puławy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ 
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób oddestylowywania związków lotnych z surowców o ni-
skiej wilgotności

(B1) (11) 238208 (41) 2020 02 24 
(51) B01D 11/02 (2006 .01) 
 C11B 9/02 (2006 .01)
(21) 426725 (22) 2018 08 21
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ, Puławy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ 
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Instalacja do ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym 
ditlenkiem węgla

(B1) (11) 238223 (41) 2020 12 14 
(51) B21B 21/04 (2006 .01) 
 B21B 25/02 (2006 .01) 
 B21B 17/08 (2006 .01)
(21) 430135 (22) 2019 06 03
(72) KNAPIŃSKI MARCIN, Zawodzie (PL); KOCZURKIEWICZ 
BARTOSZ, Korwinów (PL); LANGIER TOMASZ, Częstochowa (PL); 
CHOJNACKI DARIUSZ, Częstochowa (PL); TAŁAJ GRZEGORZ, 
Częstochowa (PL); TUTAK PRZEMYSŁAW, Dąbrowa Górnicza (PL); 
CZARNOCKI JANUSZ, Połaniec (PL)
(73) ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zespół mocujący trzpień walcarki pielgrzymowej

(B1) (11) 238218 (41) 2020 05 18 
(51) B23K 11/00 (2006 .01)
(21) 427749 (22) 2018 11 13
(72) MROZEK ROBERT, Odrzykoń (PL)
(73) MROZEK ROBERT EUROSIM3 P .P .H .U ., Odrzykoń (PL)
(54) Sposób zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza 
maskownic osłaniających zamek łopatki oraz proces aluminiowania 
łopatek silnika odrzutowego

(B1) (11) 238212 (41) 2020 06 15 
(51) B29B 7/90 (2006 .01) 
 B29C 48/06 (2019 .01) 
 B29C 67/20 (2006 .01) 
 C08J 5/00 (2006 .01)
(21) 428154 (22) 2018 12 13
(72) GNATOWSKI ADAM, Częstochowa (PL); JAKUBAS ADAM, 
Wrzosowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania profili z kompozytów o podwyższonej 
twardości i zmniejszonej zawartości polistyrenu

(B1) (11) 238229 (41) 2020 11 30 
(51) B60H 1/22 (2006 .01)
(21) 430018 (22) 2019 05 22
(72) SZCZEPAŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); SKARBEK-ŻABKIN 
ANNA, Warszawa (PL); DZIEDZIAK PAWEŁ, Wołomin (PL)
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(73) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(54) Układ do odzysku energii cieplnej z hamulca ciernego do ogrze-
wania kabiny samochodu elektrycznego

(B3) (11) 238233 (41) 2019 10 21 
(51) B60N 2/14 (2006 .01) 
 G01M 7/08 (2006 .01)
(21) 430055 (22) 2019 05 27
(61) 213074
(72) JURECKI RAFAŁ, Kielce (PL); JAŚKIEWICZ MAREK, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicz-
nych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę

(B1) (11) 238213 (41) 2018 10 22 
(51) C02F 1/32 (2006 .01) 
 B01J 19/12 (2006 .01)
(21) 421325 (22) 2017 04 18
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M ., Warszawa (PL); SZCZEPANIK 
BEATA, Kielce (PL); ROGALA PAWEŁ, Chmielnik (PL); PIOTROWSKI 
KRZYSZTOF, Szałsza (PL); SAKIEWICZ PIOTR, Gliwice (PL); SOŁTYS 
JÓZEF, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,  
Kielce (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice (PL); 
SOŁTYS JÓZEF PTH INTERMARK, Gliwice (PL)
(54) Przepływowy reaktor fotochemiczny zwłaszcza do regeneracji 
chlorkowo-siarczkowych sanatoryjnych wód pokąpielowych

(B1) (11) 238207 (41) 2018 11 05 
(51) C04B 35/10 (2006 .01) 
 C04B 35/58 (2006 .01)
(21) 421377 (22) 2017 04 24
(72) PĘDZICH ZBIGNIEW, Kraków (PL); BUĆKO MIROSŁAW,  
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania tworzyw sialonowych o niskim przewod-
nictwie cieplnym

(B1) (11) 238216 (41) 2017 07 17 
(51) C05F 17/979 (2020 .01) 
 C05F 17/929 (2020 .01)
(21) 420299 (22) 2015 07 07
(30) 1456837  2014 07 16 FR
(86) 2015 07 07  PCT/FR15/51881
(87) 2016 01 21  WO16/009128
(72) THOMIN CHRISTIAN, Bouguenais (FR); GAMACHE SERGE, 
Couëron (FR)
(73) VEOLIA PROPRETE, Paryż (FR)
(54) Sposób wentylacji bębna obrotowego, zwłaszcza do kompo-
stowania

(B1) (11) 238210 (41) 2020 03 09 
(51) C07C 255/58 (2006 .01) 
 C08K 5/315 (2006 .01) 
 C08F 2/50 (2006 .01) 
 C09K 11/06 (2006 .01) 
 G01N 21/77 (2006 .01)
(21) 426896 (22) 2018 09 04
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); ŚWIĄTEK WIKTORIA,  
Myślenice (PL); CHACHAJ-BREKIESZ ANNA, Kraków (PL); PILCH 
MACIEJ, Niepołomice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Nowe pochodne 2-amino-4-fenylo-6-metylobenzeno-1,3-di-
karbonitrylu, sposoby ich wytwarzania, nowe systemy fotoinicjujące 
do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, 

tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania nowych pochodnych 2-ami-
no-4-fenylo-6-metylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu

(B1) (11) 238234 (41) 2021 04 19 
(51) C07F 5/02 (2006 .01) 
 C08F 4/00 (2006 .01)
(21) 431489 (22) 2019 10 16
(72) TOPA MONIKA, Wieliczka (PL); ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); 
GAŁEK MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowania

(B1) (11) 238230 (41) 2018 03 26 
(51) C08G 18/80 (2006 .01)
(21) 418764 (22) 2016 09 20
(72) PILCH-PITERA BARBARA, Rzeszów (PL); KRÓL PIOTR 
FRANCISZEK, Rzeszów (PL); BYCZYŃSKI ŁUKASZ JULIAN,  
Rzeszów (PL); WOJTURSKA JOANNA MARIA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Blokowane poliizocyjaniany, sposób ich wytwarzania i zasto-
sowanie

(B1) (11) 238217 (41) 2018 12 17 
(51) C08L 25/06 (2006 .01) 
 C08K 3/08 (2006 .01) 
 A01P 1/00 (2006 .01)
(21) 425963 (22) 2018 06 18
(72) JAŁBRZYKOWSKI MAREK, Białystok (PL); LESZCZYŃSKA 
KATARZYNA, Białystok (PL); OBIDZIŃSKI SŁAWOMIR, Krupniki (PL); 
ŁUKASIK ANDRZEJ, Łomża (PL)
(73) ŁUKASIK ANDRZEJ, Łomża (PL)
(54) Sposób otrzymywania powłoki polimerowej o właściwościach 
przeciwbakteryjnych

(B1) (11) 238203 (41) 2017 06 05 
(51) C10L 1/12 (2006 .01) 
 C10L 1/196 (2006 .01) 
 C10L 10/06 (2006 .01) 
 C10L 10/02 (2006 .01) 
 B82Y 99/00 (2011 .01)
(21) 414937 (22) 2015 11 24
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); WOJTASIK MICHAŁ,  
Kraków (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); BUJAS CELINA, 
Głogoczów (PL); MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL); JAKÓBIEC 
JANUSZ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Modyfikator spalania do lekkich olejów opałowych stabilizo-
wany dyspergatorem

(B1) (11) 238204 (41) 2017 09 25 
(51) C10L 1/183 (2006 .01) 
 C10L 1/223 (2006 .01) 
 C10L 1/23 (2006 .01) 
 C10L 1/232 (2006 .01) 
 C10L 10/00 (2006 .01)
(21) 416555 (22) 2016 03 21
(72) STANIK WINICJUSZ, Kraków (PL); ESTIENNE PASCAL, St . 
Petersburg (RU); ROBERTS PHILIP W ., Altrincham (GB); JANECZEK 
MICHAŁ, Kraków (PL); KONIECZNY RAFAŁ, Kraków (PL); SIKORA 
KATARZYNA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kompozycja stabilizatorów do energooszczędnych olejów na-
pędowych
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(B1) (11) 238211 (41) 2020 06 01 
(51) C11C 5/00 (2006 .01)
(21) 427968 (22) 2018 11 29
(72) DAWIDOWICZ ANDRZEJ L ., Lublin (PL); DYBOWSKI MICHAŁ, 
Lublin (PL); TYPEK RAFAŁ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Kompozycja woskowa

(B1) (11) 238206 (41) 2017 07 31 
(51) C12M 3/00 (2006 .01) 
 C12M 1/00 (2006 .01)
(21) 419758 (22) 2016 12 09
(72) SZAFRAN ROMAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania urządzenia mikrofluidalnego do prowa-
dzenia hodowli komórek w gradiencie substancji bioaktywnej

(B1) (11) 238232 (41) 2020 02 10 
(51) C12N 1/20 (2006 .01) 
 A21D 8/04 (2006 .01) 
 A21D 13/00 (2017 .01) 
 C12R 1/01 (2006 .01) 
 C12R 1/25 (2006 .01) 
 C12R 1/24 (2006 .01)
(21) 426477 (22) 2018 07 30
(72) KOWALCZYK MAGDALENA, Warszawa (PL); BORECZEK JAKUB, 
Warszawa (PL); BARDOWSKI JACEK, Warszawa (PL); ŻYLIŃSKA-
URBAN JOANNA, Warszawa (PL); GÓRECKI ROMAN, Warszawa (PL); 
LITWINEK DOROTA, Kraków (PL); GAMBUŚ HALINA, Kraków (PL); 
BUKSA KRZYSZTOF, Skomielna Biała (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL); UNIWERSYTET ROLNICZY IM . HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa orkiszowego, zakwas 
ją zawierający, sposób wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakte-
ryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa

(B1) (11) 238237 (41) 2017 05 08 
(51) C23C 24/10 (2006 .01) 
 B23K 26/14 (2014 .01) 
 B23K 26/34 (2014 .01)
(21) 414542 (22) 2015 10 26
(72) JANICKI DAMIAN, Zabrze (PL); GÓRKA JACEK, Sanok (PL); ŻUK 
MARCIN, Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw wierzchnich kompozytowych 
na powierzchni stalowych pancerzy

(B1) (11) 238236 (41) 2020 09 07 
(51) D01D 1/04 (2006 .01) 
 D01D 4/00 (2006 .01) 
 D01D 5/00 (2006 .01) 
 D01D 5/28 (2006 .01) 
 B29C 31/00 (2006 .01) 
 B29C 35/00 (2006 .01)
(21) 429118 (22) 2019 03 01
(72) BROCHOCKA AGNIESZKA, Łódź (PL); ORLIKOWSKI WIKTOR, 
Łódź (PL); MAJCHRZYCKA KATARZYNA, Dobra Nowiny (PL); 
KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); PUCHALSKI MICHAŁ, Łódź (PL); 
SZTAJNOWSKI SŁAWOMIR, Łódź (PL); KOMISARCZYK AGNIESZKA, 
Łódź (PL); KOWALSKA STANISŁAWA, Łódź (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, 
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnego kompozytu polimero-
wego oraz głowica włóknotwórcza do wytwarzania wielofunkcyj-
nego kompozytu polimerowego

(B1) (11) 238226 (41) 2016 12 05 
(51) E04B 1/41 (2006 .01) 
 E04B 1/48 (2006 .01) 
 E04B 1/61 (2006 .01)
(21) 412463 (22) 2015 05 25
(72) ŁAPKO ANDRZEJ, Białystok (PL); URBAŃSKI MAREK,  
Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Łącznik mechaniczny do mocowania elementów warstwowych 
konstrukcji betonowych

(B1) (11) 238235 (41) 2017 01 02 
(51) E04H 17/16 (2006 .01)
(21) 412917 (22) 2015 06 29
(72) JANKIEWICZ MAREK, Katowice (PL)
(73) JANKIEWICZ MAREK, Katowice (PL)
(54) Moduł przegrodowy obustronnego mocowania oraz przegroda 
budowlana zawierająca co najmniej jeden taki moduł przegrodowy

(B1) (11) 238215 (41) 2019 02 11 
(51) F23G 7/10 (2006 .01)
(21) 422505 (22) 2017 08 09
(72) JUSZCZYK GRZEGORZ, Hajnówka (PL); LESZCZYŃSKI 
RYSZARD, Kraków (PL)
(73) KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL); 
ZAKŁADY MASZYNOWE HAMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hajnówka (PL)
(54) Przedpalenisko, zwłaszcza do spalania biomasy

(B1) (11) 238214 (41) 2020 05 04 
(51) F23L 9/00 (2006 .01) 
 F23L 15/00 (2006 .01) 
 F23L 7/00 (2006 .01) 
 F24H 1/24 (2006 .01)
(21) 427487 (22) 2018 10 22
(72) MIZERSKI MICHAŁ, Radom (PL)
(73) MIZERSKI MICHAŁ, Radom (PL)
(54) Urządzenie grzewcze posiadającą komorę spalania, korzystnie 
co najmniej częściowo przezroczystą, z usytuowanym w komorze 
spalania palnikiem, korzystnie centralnie

(B1) (11) 238222 (41) 2020 09 07 
(51) F26B 3/347 (2006 .01) 
 F26B 3/18 (2006 .01)
(21) 429119 (22) 2019 03 03
(72) SZMYD ALEKSANDRA, Krosno (PL); SZAJNA PIOTR,  
Krosno (PL)
(73) COALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krosno (PL)
(54) Sposób suszenia surowca drzewnego

(B1) (11) 238201 (41) 2021 02 08 
(51) G01C 15/04 (2006 .01) 
 G01C 15/00 (2006 .01)
(21) 430775 (22) 2019 07 31
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Reper ścienny

(B1) (11) 238202 (41) 2021 02 08 
(51) G01C 15/04 (2006 .01) 
 G01C 15/00 (2006 .01)
(21) 430776 (22) 2019 07 31
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Reper ziemny
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(B1) (11) 238220 (41) 2017 03 13 
(51) G01N 3/02 (2006 .01) 
 G01N 3/20 (2006 .01) 
 G01B 5/30 (2006 .01)
(21) 413709 (22) 2015 08 27
(72) ŻACH PIOTR, Warszawa (PL); JACH MAREK, Kielce (PL)
(73) MEGATERM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Polimerowa belka pomiarowa

(B1) (11) 238227 (41) 2017 03 13 
(51) G01N 27/00 (2006 .01) 
 B82Y 35/00 (2011 .01)
(21) 413833 (22) 2015 09 08
(72) OGOŃCZYK DOMINIKA, Warszawa (PL); GOCYŁA MATEUSZ, 
Myszków (PL); OPAŁŁO MARCIN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Sposób oznaczania nanocząstek złota w zawiesinie

(B1) (11) 238238 (41) 2017 07 03 
(51) G01N 27/26 (2006 .01) 
 G01N 27/06 (2006 .01)
(21) 415479 (22) 2015 12 30
(72) CZARNIECKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie i sposób miareczkowania grawimetrycznego

(B1) (11) 238239 (41) 2017 11 20 
(51) G01N 33/15 (2006 .01)
(21) 417238 (22) 2016 05 18
(72) OPOKA WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); MUSZYŃSKA BOŻENA, 
Kraków (PL); ROJOWSKI JACEK, Wieliczka (PL); RUMIAN JANUSZ, 
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do badania uwalniania fizjologicznie aktywnych 
substancji

(B1) (11) 238221 (41) 2019 01 28 
(51) G08B 15/00 (2006 .01) 
 F03D 80/00 (2016 .01) 
 G06M 15/00 (2011 .01) 
 G01V 8/10 (2006 .01)
(21) 422278 (22) 2017 07 19
(72) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań (PL)
(54) Układ rejestrujący kolizje zwierząt latających z elektrowniami 
wiatrowymi i wskazujący miejsce ich upadku na podłoże

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01P 1/00 (2006 .01) 238217*
A21D 8/02 (2006 .01) 238219
A21D 13/40 (2017 .01) 238219*
A21D 13/10 (2017 .01) 238219*
A21D 8/04 (2006 .01) 238232*
A21D 13/00 (2017 .01) 238232*
A23L 33/16 (2016 .01) 238228

A23L 7/10 (2016 .01) 238228*
A41D 31/04 (2019 .01) 238240
A41D 31/00 (2019 .01) 238240*
A47C 11/00 (2006 .01) 238205
A47C 3/18 (2006 .01) 238205*
A47C 7/00 (2006 .01) 238205*
A61K 8/02 (2006 .01) 238224

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

238201 G01C 15/04 (2006 .01)
238202 G01C 15/04 (2006 .01)
238203 C10L 1/12 (2006 .01)
238204 C10L 1/183 (2006 .01)
238205 A47C 11/00 (2006 .01)
238206 C12M 3/00 (2006 .01)
238207 C04B 35/10 (2006 .01)

238208 B01D 11/02 (2006 .01)
238209 B01D 3/38 (2006 .01)
238210 C07C 255/58 (2006 .01)
238211 C11C 5/00 (2006 .01)
238212 B29B 7/90 (2006 .01)
238213 C02F 1/32 (2006 .01)
238214 F23L 9/00 (2006 .01)

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki .

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 1 2  1 2

A61K 8/67 (2006 .01) 238224*
A61K 8/73 (2006 .01) 238224*
A61K 8/89 (2006 .01) 238224*
A61K 8/92 (2006 .01) 238224*
A61K 8/9789 (2017 .01) 238224*
A61K 8/9794 (2017 .01) 238224*
A61K 8/02 (2006 .01) 238225
A61K 8/67 (2006 .01) 238225*
A61K 8/73 (2006 .01) 238225*
A61K 8/89 (2006 .01) 238225*
A61K 8/92 (2006 .01) 238225*
A61K 8/9789 (2017 .01) 238225*
A61K 8/9794 (2017 .01) 238225*
A61K 47/42 (2006 .01) 238231*
A61L 15/32 (2006 .01) 238231
A61Q 19/00 (2006 .01) 238224*
A61Q 19/00 (2006 .01) 238225*
A62D 5/00 (2006 .01) 238240*
B01D 3/38 (2006 .01) 238209
B01D 11/02 (2006 .01) 238208
B01J 19/12 (2006 .01) 238213*
B21B 21/04 (2006 .01) 238223
B21B 25/02 (2006 .01) 238223*
B21B 17/08 (2006 .01) 238223*
B23K 11/00 (2006 .01) 238218
B23K 26/14 (2014 .01) 238237*
B23K 26/34 (2014 .01) 238237*
B29B 7/90 (2006 .01) 238212
B29C 48/06 (2019 .01) 238212*
B29C 67/20 (2006 .01) 238212*
B29C 31/00 (2006 .01) 238236*
B29C 35/00 (2006 .01) 238236*
B60H 1/22 (2006 .01) 238229
B60N 2/14 (2006 .01) 238233
B82Y 99/00 (2011 .01) 238203*
B82Y 35/00 (2011 .01) 238227*
C02F 1/32 (2006 .01) 238213
C04B 35/10 (2006 .01) 238207
C04B 35/58 (2006 .01) 238207*
C05F 17/979 (2020 .01) 238216
C05F 17/929 (2020 .01) 238216*
C07C 255/58 (2006 .01) 238210
C07F 5/02 (2006 .01) 238234
C08F 2/50 (2006 .01) 238210*
C08F 4/00 (2006 .01) 238234*
C08G 18/80 (2006 .01) 238230
C08J 5/00 (2006 .01) 238212*
C08K 5/315 (2006 .01) 238210*
C08K 3/08 (2006 .01) 238217*
C08L 25/06 (2006 .01) 238217
C09K 11/06 (2006 .01) 238210*

C10L 1/12 (2006 .01) 238203
C10L 1/196 (2006 .01) 238203*
C10L 10/06 (2006 .01) 238203*
C10L 10/02 (2006 .01) 238203*
C10L 1/183 (2006 .01) 238204
C10L 1/223 (2006 .01) 238204*
C10L 1/23 (2006 .01) 238204*
C10L 1/232 (2006 .01) 238204*
C10L 10/00 (2006 .01) 238204*
C11B 9/02 (2006 .01) 238208*
C11C 5/00 (2006 .01) 238211
C12M 3/00 (2006 .01) 238206
C12M 1/00 (2006 .01) 238206*
C12N 1/20 (2006 .01) 238232
C12R 1/01 (2006 .01) 238232*
C12R 1/25 (2006 .01) 238232*
C12R 1/24 (2006 .01) 238232*
C23C 24/10 (2006 .01) 238237
D01D 1/04 (2006 .01) 238236
D01D 4/00 (2006 .01) 238236*
D01D 5/00 (2006 .01) 238236*
D01D 5/28 (2006 .01) 238236*
D06M 15/693 (2006 .01) 238240*
E04B 1/41 (2006 .01) 238226
E04B 1/48 (2006 .01) 238226*
E04B 1/61 (2006 .01) 238226*
E04H 17/16 (2006 .01) 238235
F03D 80/00 (2016 .01) 238221*
F23G 7/10 (2006 .01) 238215
F23L 9/00 (2006 .01) 238214
F23L 15/00 (2006 .01) 238214*
F23L 7/00 (2006 .01) 238214*
F24H 1/24 (2006 .01) 238214*
F26B 3/347 (2006 .01) 238222
F26B 3/18 (2006 .01) 238222*
G01B 5/30 (2006 .01) 238220*
G01C 15/04 (2006 .01) 238201
G01C 15/00 (2006 .01) 238201*
G01C 15/04 (2006 .01) 238202
G01C 15/00 (2006 .01) 238202*
G01M 7/08 (2006 .01) 238233*
G01N 21/77 (2006 .01) 238210*
G01N 3/02 (2006 .01) 238220
G01N 3/20 (2006 .01) 238220*
G01N 27/00 (2006 .01) 238227
G01N 27/26 (2006 .01) 238238
G01N 27/06 (2006 .01) 238238*
G01N 33/15 (2006 .01) 238239
G01V 8/10 (2006 .01) 238221*
G06M 15/00 (2011 .01) 238221*
G08B 15/00 (2006 .01) 238221

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2
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238215 F23G 7/10 (2006 .01)
238216 C05F 17/979 (2020 .01)
238217 C08L 25/06 (2006 .01)
238218 B23K 11/00 (2006 .01)
238219 A21D 8/02 (2006 .01)
238220 G01N 3/02 (2006 .01)
238221 G08B 15/00 (2006 .01)
238222 F26B 3/347 (2006 .01)
238223 B21B 21/04 (2006 .01)
238224 A61K 8/02 (2006 .01)
238225 A61K 8/02 (2006 .01)
238226 E04B 1/41 (2006 .01)
238227 G01N 27/00 (2006 .01)

238228 A23L 33/16 (2016 .01)
238229 B60H 1/22 (2006 .01)
238230 C08G 18/80 (2006 .01)
238231 A61L 15/32 (2006 .01)
238232 C12N 1/20 (2006 .01)
238233 B60N 2/14 (2006 .01)
238234 C07F 5/02 (2006 .01)
238235 E04H 17/16 (2006 .01)
238236 D01D 1/04 (2006 .01)
238237 C23C 24/10 (2006 .01)
238238 G01N 27/26 (2006 .01)
238239 G01N 33/15 (2006 .01)
238240 A41D 31/04 (2019 .01)

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu, 
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(B1) (11) 213081 2018 08 08 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 213261 2016 07 29 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 218557 2019 09 02 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 221718 2018 09 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222112 2017 09 23 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 222460 2019 11 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223357 2018 07 04 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 223654 2018 02 14 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 224887 2018 03 11 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 226202 2018 11 13 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 229036 2019 01 12 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231563 2019 08 28 Patent wygasł w całości .
(B1) (11) 231564 2019 08 28 Patent wygasł w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie 
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy 
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających 
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 199225 A . Wykreślono: EVONIK RÖHM GMBH, Darm-
stadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy

(11) 199225 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 201766 A . Wykreślono: EVONIK RÖHM GMBH, Darm-
stadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy

(11) 201766 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 202884 A . Wykreślono: BPSI HOLDINGS, INC ., Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki; EVONIK RÖHM GMBH, Darm-
stadt, Niemcy Wpisano: BPSI HOLDINGS, INC ., Wilmington, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy

(11) 202884 A . Wykreślono: BPSI HOLDINGS, INC ., Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki; Evonik Degussa GmbH, Essen, 

Niemcy Wpisano: BPSI HOLDINGS, INC ., Wilmington, Stany Zjed-
noczone Ameryki; Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 204465 A . Wykreślono: EVONIK RÖHM GMBH, Darm-
stadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy

(11) 204465 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 01 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2665/21/684) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2673426 zastaw rejestrowy na  paten-
cie o numerze PAT .220759 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Tadeuszowi Deńczykowi zamieszkałemu 
w  Rydułtowach wobec System 3E Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 04 grudnia 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 16836/20/612) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2664817 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Joannie Sudowskiej zamieszkałej w Łodzi wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 04 lutego 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  1569/21/116) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2670771 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Remigiuszowi Król zamieszkałemu w Mycieli-
nie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 04 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2750/21/459) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2673683 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Jerzemu Foremny zamieszkałemu w  Zabrzu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W  dniu 04 marca 2021 r . na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 2714/21/779) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2673670 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Adamowi Serafinowi zamieszkałemu w Warszawie wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 07 kwietnia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4537/21/564) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2676655 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Renacie Polony zamieszkałej w Krakowie wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 11 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  3332/21/286) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2674512 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Zbigniewowi Cisowskiemu zamieszkałemu 
w Poznaniu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie” .
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(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 11 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  3328/21/371) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2674513 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Dawidowi Mścisz zamieszkałemu w  Jeżowe 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 14 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  245/21/496) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2668617 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Małgorzacie Sicińskiej zamieszkałej w Piotrko-
wie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 15 lutego 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  1581/21/550) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2671746 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Sylwii Stolarczyk zamieszkałej w  Kołobrzegu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 15 lutego 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  1890/21/773) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2671701 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Andrzejowi Ludwikowskiemu zamieszkałe-
mu we Wrocławiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 242/21/293) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2668899 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Tadeuszowi Kasińskiemu zamieszkałemu w  Szczyrku wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 18201/20/180) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2668876 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Stanisławowi Biegańskiemu zamieszkałemu 
w Rudzie Śląskiej wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 20 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  746/21/402) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2669241 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Pawłowi Furmaniakowi zamieszkałemu w Ło-
dzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 22 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  238/21/378) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2669529 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 

przysługujących Piotrowi Lankiewiczowi zamieszkałemu w Ło-
dzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 25 lutego 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 12200/20/353) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2672913 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Irenie Nalewajko zamieszkałej w Pionkach wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 31 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4054/21/498) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2676302 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Janinie Kieliszek zamieszkałej w Dzierdziówka 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 04 grudnia 2020 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 16842/20/329) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2664814 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Joannie Sudowskiej zamieszkałej w Łodzi wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 03 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 2708/21/062) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2673654 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Adamowi Serafinowi zamieszkałemu w Warszawie wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 04 lutego 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  1579/21/437) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2670764 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Sylwii Stolarczyk zamieszkałej w  Kołobrzegu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 04 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2663/21/882) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2673673 zastaw rejestrowy na  paten-
cie o numerze PAT .220960 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Tadeuszowi Deńczykowi zamieszkałemu 
w  Rydułtowach wobec System 3E Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 04 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2710/21/175) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2673682 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Jerzemu Foremny zamieszkałemu w  Zabrzu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 04 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 2670/21/000) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2673671 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-



Nr 17/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 11

cych Adamowi Serafinowi zamieszkałemu w Warszawie wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 07 kwietnia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4527/21/243) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2676656 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Wiesławie Rucińskiej zamieszkałej w  Toruniu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 07 kwietnia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 4533/21/960) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2676654 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Alicji Klimczyk zamieszkałej w Tarnowskich Górach wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W  dniu 11 marca 2021 r . na  pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 3329/21/772) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2674481 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Zbigniewowi Cisowskiemu zamieszkałemu w Poznaniu wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 13 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  237/21/977) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2668353 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Piotrowi Lankiewiczowi zamieszkałemu w Ło-
dzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 15 lutego 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  739/21/284) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2671749 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Pawłowi Furmaniakowi zamieszkałemu w Ło-
dzi wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 16 marca 2021 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  2666/21/085) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2674727 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Krzysztofowi Prokopowi zamieszkałemu w Tarnowie wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 240/21/491) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2668900 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Tadeuszowi Kasińskiemu zamieszkałemu w  Szczyrku wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 22 stycznia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  244/21/095) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2669530 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Małgorzacie Sicińskiej zamieszkałej w Piotrko-

wie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 25 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  3341/21/206) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2675756 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Dawidowi Mściszowi zamieszkałemu w Jeżo-
we wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 25 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  3341/21/206) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2675756 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Dawidowi Mściszowi zamieszkałemu w Jeżo-
we wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 26 lutego 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  1889/21/061) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2673173 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Andrzejowi Ludwikowskiemu zamieszkałe-
mu we Wrocławiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 29 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4055/21/899) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2676014 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Janinie Kieliszek zamieszkałej w Dzierdziówce 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 29 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4062/21/017) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2675969 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze PAT .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Hannie Grzegorskiej zamieszkałej w  Piotrko-
wie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 234018 A . Wykreślono: MICHAŁ FRĄCKOWIAK, Żory, 
Polska; GRZEGORZ KULAWIK, Bydlin, Polska; PAWEŁ RZĄP, Żory, 
Polska Wpisano: PARDI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kaczyce, Polska

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA

(11) 0173
(21) 0122
(94) 20 .09 .2022 - 20 .03 .2023 (przedłużenie obowiązywania)
(73) PHIVCO-1 LLC, WILMINGTON (US)
(93) 20 .09 .2007, EU/1/07/418/001 do 010, Komisja Wspólnot 
Europejskich (EU) 
(95) Marawirok ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczal-
nej soli
(B1) (68) 200551
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(54) Pochodne 3-(3-izopropylo-5-metylo-4H-1,2,4-triazol-4-ilo)-
egzo-8-azabicyklo[3 .2 .1]oktanu, środek farmaceutyczny, zastoso-
wanie tych pochodnych oraz środka farmaceutycznego i związki 
pośrednie

(11) 0352
(21) 0224
(94) 15 .08 .2025 - 26 .10 .2027
(73) Pfizer Inc ., NEW YORK (US)
(93) 26 .10 .2012, EU/1/12/793/001 DO 004, Komisja Europejska (EU) 
(95) kryzotynib
(B1) (68) 1786785
(54) Enancjomerycznie czyste związki aminoheteroarylowe jako 
kinazy białkowe

(11) 0353
(21) 0610
(94) 06 .05 .2030 - 28 .10 .2034
(73) Astellas Pharma Inc ., TOKYO (JP) 
(73) Kotobuki Pharmaceutical Co ., Ltd ., NAGANO (JP)
(93) 28 .10 .2019, EU/1/19/1399, Komisja Europejska (EU) 
(95) Gilterytynib lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1) (68) 2428508
(54) DIAMINOHETEROCYKLICZNY ZWIĄZEK KARBOKSYAMIDOWY

(11) 0354
(21) 0617
(94) 21 .10 .2029 - 23 .09 .2034
(73) Array Biopharma, Inc ., BOULDER (US)
(93) 23 .09 .2019, EU/1/19/1385, Komisja Europejska (EU) 
(95) larotrektynib lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
(B1) (68) 3106463
(54) Związek pirazolo[1,5-]pirymidyny jako inhibitor kinazy TRK

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE  
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer dodatkowego prawa 
ochronnego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpi-
su. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających dodatkowe prawo ochronne oraz 
sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – informacje o produkcie chronionym dodatkowym pra-

wem ochronnym oraz o dotyczących go zezwoleniach na 
wprowadzenie do obrotu

Rubryka C – okres trwania dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka D – prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa 

ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodat-

kowego prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu dodatkowe-

go prawa ochronnego

(B1) 0221 2021 04 19 A . Wprowadzono zmianę uprawnionego 
przez wykreślenie wpisu: Shire LLC, Florence, Stany Zjednoczone 
Ameryki i dokonanie wpisu: Takeda Pharmaceutical Company Li-
mited, Osaka, Japonia .

PATENTY EUROPEJSKIE

ZŁOŻONE TŁUMACZENIA  
PATENTÓW EUROPEJSKICH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu 
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego.

(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 1781438 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 1926916 B1
(T3) (97) 22 01 2020 2020/04 EP 2011467 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 2014990 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2043783 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2055958 B1
(T3) (97) 10 06 2020 2020/24 EP 2080190 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 2106215 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2107326 B1
(T3) (97) 25 03 2020 2020/13 EP 2119234 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2153383 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 2166284 B1
(T5) (97) 21 11 2012 2012/47 EP 2185674 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 2289207 B1
(T5) (97) 24 05 2017 2017/21 EP 2367087 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 2377872 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2380165 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2403280 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 2416386 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2419947 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2448666 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2457576 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2461297 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2486139 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2488833 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2515673 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2515738 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2526346 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2546172 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2552636 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2552643 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2560620 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 2560817 B1
(T5) (97) 26 07 2017 2017/30 EP 2570467 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2594567 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2600800 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2600869 B1
(T5) (97) 24 01 2018 2018/04 EP 2605661 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2639058 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 2667719 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2671493 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2672044 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2688415 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2689003 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2694765 B1
(T3) (97) 20 05 2020 2020/21 EP 2697020 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 2709991 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2728066 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2730050 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2730871 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 2750624 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2753306 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2758056 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 2758205 B1



Nr 17/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 13

(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2767289 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 2769293 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 2772001 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 2774375 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 2778428 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 2791748 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 2793954 B1
(T5) (97) 01 02 2017 2017/05 EP 2801538 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 2810546 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 2820138 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2820406 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 EP 2820471 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 2832542 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2834011 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2835146 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 2836334 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 2841429 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2847799 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 2869074 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2878568 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 2900144 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 2901003 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2909099 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2925515 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2930492 B1
(T3) (97) 08 04 2020 2020/15 EP 2943073 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 2954866 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 2956099 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 2964017 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 2970132 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 2984351 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 2984425 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 2992899 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3003363 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3003683 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3003987 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3008147 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3009470 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3011661 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3013363 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3013469 B1
(T5) (97) 28 06 2017 2017/26 EP 3017669 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3020863 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3021721 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3023813 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3024989 B1
(T3) (97) 16 12 2020 2020/51 EP 3030284 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3036285 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3036432 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3036775 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3040778 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3041159 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3043884 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3045979 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3047210 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3047952 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3052192 B1
(T5) (97) 20 12 2017 2017/51 EP 3053997 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3059422 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3072141 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3073997 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3074050 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3074436 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3077700 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3079547 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3079669 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3081885 B1

(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3082986 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3083997 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3086898 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3091304 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3094921 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3099468 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3105454 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3106034 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3106228 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3107514 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3108784 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3110840 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3112782 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3113772 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3114502 B1
(T3) (97) 19 02 2020 2020/08 EP 3118223 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3122230 B1
(T3) (97) 17 06 2020 2020/25 EP 3122497 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3122911 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3126799 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3129392 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3132034 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3134438 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3134575 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3137057 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3138555 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3142981 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3145480 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3145517 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3151681 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3153169 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3158050 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3159364 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3163909 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3166611 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3171866 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3173038 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3174168 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3175066 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3175120 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3175507 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3175752 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3175939 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3177953 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3178494 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3178605 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3183701 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3184600 B1
(T3) (97) 15 04 2020 2020/16 EP 3187320 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3189086 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 3192500 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3194287 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3194557 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3194968 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3195344 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3197742 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3199031 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3200671 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3201417 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3210679 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3214081 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3214083 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3214170 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3215327 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3220389 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3220909 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3221119 B1
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(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3221730 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3222286 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3231300 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3232793 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3233427 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3234044 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3236811 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3237746 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3243813 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3244277 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3245344 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3247235 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3250208 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3252980 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3254695 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3255213 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3256002 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3256436 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3257106 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3258996 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3265409 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3271061 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3272364 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3274388 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3276713 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3280474 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3281930 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3283551 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3284754 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3286291 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3288909 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3290048 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3294619 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3294691 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3296273 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3297415 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3297420 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3303567 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3312958 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3313369 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3313817 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3315492 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3315668 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3315743 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3317135 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3317474 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3321252 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3324181 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3324947 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3325314 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3325884 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3327454 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3331055 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3332474 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3334711 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3336400 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3337849 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3341521 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3346705 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3346706 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3346960 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3349726 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3352724 B1
(T3) (97) 01 04 2020 2020/14 EP 3353373 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3356312 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3357354 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3357656 B1

(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3358112 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3363183 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3366612 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3368580 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3368779 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3369118 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3369208 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 3369292 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3369670 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3371185 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3372646 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3374180 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3374727 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3377909 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3380983 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3383186 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3383228 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3383515 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3385420 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3386541 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3387098 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3387172 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3387427 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3389277 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3397002 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3397265 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3398568 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3399155 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3399978 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3400323 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3400834 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3400975 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3403631 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3403710 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3405685 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3406806 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3407902 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3409654 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3411317 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3411464 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3412356 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3412418 B1
(T3) (97) 12 02 2020 2020/07 EP 3412676 B1
(T3) (97) 02 12 2020 2020/49 EP 3412840 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3414417 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3416953 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3417712 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3418026 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3420277 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3422908 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3423514 B1
(T3) (97) 06 05 2020 2020/19 EP 3426825 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3428091 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3428336 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3429791 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3430204 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3430918 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3431477 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3431815 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3432706 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3434346 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3435912 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3437107 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3437835 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3438632 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3441529 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3442580 B1
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(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3444313 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3445730 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3448589 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3450811 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3450929 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3451821 B1
(T3) (97) 08 07 2020 2020/28 EP 3453105 B1
(T3) (97) 29 07 2020 2020/31 EP 3453801 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3454656 B1
(T3) (97) 24 06 2020 2020/26 EP 3455631 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3456502 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3457890 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3460871 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3461506 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3463533 B1
(T3) (97) 03 06 2020 2020/23 EP 3463763 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3465013 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3466425 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3468933 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3468966 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3469406 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3470074 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3470077 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3470133 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3470251 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3471093 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3473341 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3475370 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3476264 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3476591 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3480549 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3481774 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3484880 B1
(T3) (97) 04 03 2020 2020/10 EP 3486391 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3487844 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3489583 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3490119 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3490719 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3491270 B1
(T3) (97) 22 07 2020 2020/30 EP 3491971 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3493095 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3494022 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3494808 B1
(T3) (97) 15 07 2020 2020/29 EP 3495104 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3495607 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3497681 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3498418 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3498592 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3498624 B1
(T3) (97) 02 09 2020 2020/36 EP 3498665 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3498739 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3499143 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3500518 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3500564 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3503268 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3504149 B1
(T3) (97) 27 05 2020 2020/22 EP 3504717 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3505877 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3506790 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3506869 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3507282 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3508793 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3509327 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3509385 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 3513920 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3514021 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3514545 B1

(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3515617 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3515700 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3520921 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3524760 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3525594 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3532418 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3532782 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3535191 B1
(T3) (97) 19 08 2020 2020/34 EP 3535627 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3539126 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3541318 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3544810 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3544966 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3545326 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3547460 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3550841 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3554894 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3555045 B1
(T3) (97) 01 07 2020 2020/27 EP 3561397 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3562120 B1
(T3) (97) 21 10 2020 2020/43 EP 3562327 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3562331 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3562457 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 3563017 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3563733 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3564068 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 EP 3564464 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3564954 B1
(T3) (97) 05 08 2020 2020/32 EP 3566695 B1
(T3) (97) 09 12 2020 2020/50 EP 3566864 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3567069 B1
(T3) (97) 04 11 2020 2020/45 EP 3569373 B1
(T3) (97) 14 10 2020 2020/42 EP 3573901 B1
(T3) (97) 12 08 2020 2020/33 EP 3574204 B1
(T3) (97) 26 08 2020 2020/35 EP 3575671 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3578716 B1
(T3) (97) 16 09 2020 2020/38 EP 3583026 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3583101 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3585720 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3586623 B1
(T3) (97) 11 11 2020 2020/46 EP 3587984 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 EP 3590915 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3596174 B1
(T3) (97) 23 09 2020 2020/39 EP 3603110 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3613301 B1
(T3) (97) 07 10 2020 2020/41 EP 3618389 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3618811 B1
(T3) (97) 30 09 2020 2020/40 EP 3644704 B1
(T3) (97) 28 10 2020 2020/44 EP 3653617 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3659594 B1
(T3) (97) 09 09 2020 2020/37 EP 3672405 B1
(T3) (97) 18 11 2020 2020/47 EP 3695584 B1

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu 
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(T3) (11) 1689870 2019 11 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1689982 2019 10 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1690018 2019 11 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1690021 2019 11 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1691773 2019 09 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1692102 2019 10 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1692145 2019 11 19 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1692516 2019 10 22 Patent wygasł w całości
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(T3) (11) 1692793 2019 12 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1693500 2019 05 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1694504 2019 11 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1694649 2019 12 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1694715 2019 12 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1694792 2019 12 16 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1695776 2019 12 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1695818 2019 12 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1695991 2019 12 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1697580 2019 12 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1697594 2019 12 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1699345 2019 12 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1699449 2019 12 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1699462 2019 12 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1699468 2019 11 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1699511 2019 12 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1699885 2019 12 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1699919 2019 12 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1700070 2019 08 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1701616 2020 01 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1701721 2020 01 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 1701904 2020 01 03 Patent wygasł w całości

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskie-
go, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji 
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw 
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1547462 A . Wykreślono: Bayer CropScience NV, Die-
gem, Belgia Wpisano: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 
Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1911681 A . Wykreślono: DS Smith Plastics Bilzen N .V ., 
Bilzen, Belgia Wpisano: DW Reusables N .V ., Bilzen, Belgia

(11) 1981859 A . Wykreślono: Merial, Inc ., Duluth, Stany 
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal He-
alth USA Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1981859 A . Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal 
Health USA Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: 
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 1981859 A . Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetme-
dica, Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehrin-
ger Ingelheim Animal Health USA Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 1993895 A . Wykreślono: Siemens AG Österreich, Wien, 
Austria Wpisano: Siemens Mobility Austria GmbH, Wien, Austria

(11) 2003466 D . Wpisano: „W  dniu 08 stycznia 2020 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 21330/19/379) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2634185 zastaw rejestrowy na patencie euro-
pejskim o  numerze EP2003466 w  celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących EXPOLCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z sie-
dzibą w Warszawie wobec PLATFORMA KOMUNIKACJI I ROZWIĄ-
ZAŃ MOBILNYCH SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2063907 A . Wykreślono: FRANKEL, Mobile, Stany Zjed-
noczone Ameryki Wpisano: Scott & White Memorial Hospital, Tem-
ple, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2144966 A . Wykreślono: ARKEMA FRANCE, Colombes, 
Francja Wpisano: SK Global Chemical Co ., Ltd ., Seoul, Korea Południowa

(11) 2165634 A . Wykreślono: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen, 
Francja Wpisano: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(11) 2202210 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2242490 A . Wykreślono: Interquim, S .A ., Sant Cugat del 
Vallés, Hiszpania Wpisano: HealthTech Bio Actives, S .L .U ., Barcelo-
na, Hiszpania

(11) 2271684 A . Wykreślono: Centre National de la Recher-
che Scientifique (C .N .R .S .), Paris, Francja; Institute National Poly-
technique de Toulouse, Toulouse, Francja; Vencorex France, Sa-
int-Priest, Francja Wpisano: Vencorex France, Saint-Priest, Francja; 
Centre National de la Recherche Scientifique (C .N .R .S .), Paris, Fran-
cja; Institut National Polytechnique de Toulouse, Toulouse, Francja

(11) 2279480 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2358742 A . Wykreślono: Merial, Inc ., Duluth, Stany 
Zjednoczone Ameryki; The Regents of  The University of  Califor-
nia, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki; University Of Pretoria, 
Pretoria, Republika Południowej Afryki Wpisano: Boehringer Ingel-
heim Animal Health USA Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; 
The Regents of The University of California, Oakland, Stany Zjed-
noczone Ameryki; University Of Pretoria, Pretoria, Republika Połu-
dniowej Afryki

(11) 2358742 A . Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal 
Health USA Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; The Regents 
of The University of California, Oakland, Stany Zjednoczone Ame-
ryki; University Of Pretoria, Pretoria, Republika Południowej Afry-
ki Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc ., Duluth, Stany 
Zjednoczone Ameryki; The Regents of The University of California, 
Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki; University Of Pretoria, Pre-
toria, Republika Południowej Afryki

(11) 2358742 A . Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetme-
dica, Inc ., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; The Regents of The 
University of  California, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki; 
University Of Pretoria, Pretoria, Republika Południowej Afryki Wpi-
sano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc ., Duluth, Stany 
Zjednoczone Ameryki; The Regents of The University of California, 
Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki; University Of Pretoria, Pre-
toria, Republika Południowej Afryki

(11) 2358807 A . Wykreślono: ARKEMA FRANCE, Colombes, 
Francja Wpisano: SK Global Chemical Co ., Ltd ., Seoul, Korea Połu-
dniowa

(11) 2384352 A . Wykreślono: Arkema France, Colombes, 
Francja Wpisano: SK Global Chemical Co ., Ltd ., Seoul, Korea Połu-
dniowa

(11) 2454321 A . Wykreślono: Arkema France, Colombes, 
Francja Wpisano: SK Global Chemical Co ., Ltd ., Seoul, Korea Połu-
dniowa

(11) 2483126 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2491290 A . Wykreślono: Malmö Air AB, Malmö, Szwecja 
Wpisano: Climate Recovery Ind AB, Kalmar, Szwecja
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(11) 2515672 A . Wykreślono: Wrocławski Park Technolo-
giczny S .A ., WROCŁAW, Polska; Beta-Bio Sp . z o .o ., CZĘSTOCHOWA, 
Polska; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Futurum” SP . z o .o ., CZĘ-
STOCHOWA, Polska; NAZARKIEWICZ-ZAJĄC DOROTA, Częstocho-
wa, Polska; Grabowski, Piotr, Gorzkowice, Polska; Rawicki, Ryszard, 
Gorzkowice, Polska Wpisano: NAZARKIEWICZ-ZAJĄC DOROTA, 
Częstochowa, Polska; Grabowski, Piotr, Gorzkowice, Polska; Rawic-
ki, Ryszard, Gorzkowice, Polska; Wrocławski Park Technologiczny 
S .A ., WROCŁAW, Polska; ZAJĄC TOMASZ, Częstochowa, Polska; 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Futurum” SP . z  o .o ., CZĘSTO-
CHOWA, Polska

(11) 2525750 A . Wykreślono: WaveLight GmbH, Erlangen, 
Niemcy Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, Szwajcaria

(11) 2544788 A . Wykreślono: Lenzing Technik GmbH, Len-
zing, Austria Wpisano: Lenzing Aktiengesellschaft, Lenzing, Austria

(11) 2554452 A . Wykreślono: Ego International B .V ., Eindho-
ven, Holandia Wpisano: Dellner Couplers AB, Falun, Szwecja

(11) 2558293 A . Wykreślono: Arkema France, Colombes, 
Francja Wpisano: SK Global Chemical Co ., Ltd ., Seoul, Korea Połu-
dniowa

(11) 2567083 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, 
Niemcy

(11) 2588020 A . Wykreślono: Lampl, Stephan, Kriessern, 
Szwajcaria Wpisano: edelweiss dentistry products gmbh, Wolfurt, 
Austria

(11) 2621569 A . Wykreślono: B&D Electromedical Limited, 
Stratford-upon-Avon, Wielka Brytania Wpisano: Breas Medical Li-
mited, Stratford-upon-Avon, Wielka Brytania

(11) 2640674 D . Wpisano: . „W dniu 24 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 4056/21/300) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2675501 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Janinie Kieliszek zamieszkałej w Dzierdziówce wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 29 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  5508/21/073) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2678814 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących Dorocie Sztajner zamieszkałej w  Tarnowie 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 22 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2709/21/463) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2677922 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących Jerzemu Foremny zamieszkałemu w Zabrzu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 22 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 4525/21/441) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2677953 zastaw rejestrowy na patencie europej-
skim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Wiesławie Rucińskiej zamieszkałej w Toruniu wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 11 maja 2021 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 

WA .XI .Ns-Rej .Za 5894/21/661) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2679752 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Andrzejowi Surmiak zamieszkałemu w Krakowie wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 22 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  3331/21/885) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2677933 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących Dawidowi Mścisz zamieszkałemu w Jeżowe 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 06 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4529/21/045) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2676518 zastaw rejestrowy na patencie euro-
pejskim o  numerze EP2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących Dawidowi Mścisz zamieszkałemu w Jeżowe 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 28 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  5501/21/266) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2678485 zastaw rejestrowy na patencie euro-
pejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści przysługujących Ewie Zalewskiej zamieszkałej w Ruszowicach 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 19 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4532/21/559) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2677542 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących Alicji Klimczyk zamieszkałej w Tarnowskich 
Górach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 06 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  4524/21/040) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2676520 zastaw rejestrowy na  patencie eu-
ropejskim o  numerze EP2640674 w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących Renacie Polony zamieszkałej w Krakowie 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 24 marca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  4058/21/102) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2675521 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących Krzysztofowi Doniec zamieszkałemu w Piotrkowie Trybunal-
skim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 17 maja 2021 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za 5506/21/271) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2680310 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących Ewie Wieczorek zamieszkałej w Katowicach wobec System 
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 11 maja 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 5494/21/257) wpisano do Rejestru Zastawów 
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pod pozycją 2679771 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Wiesławowi Jarmulskiemu zamieszkałemu w Chełmie 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 29 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 5509/21/474) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2678815 zastaw rejestrowy na patencie europej-
skim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Ewie Ptaszyńskiej zamieszkałej w  Łodzi wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 21 kwietnia 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  2668/21/887) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2677854 zastaw rejestrowy na  patencie 
europejskim o  numerze EP2640674 w  celu zabezpieczenia wie-
rzytelności przysługujących Adamowi Serafinowi zamieszkałemu 
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W  dniu 01 czerwca 2021 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 6070/21/678) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2681839 zastaw rejestrowy na patencie europej-
skim o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Stanisławowi Franciszkowi Pulik zamieszkałemu 
w  Szaniawy-Matysy wobec System 3E Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 27 maja 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 6068/21/565) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2681357 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Tadeuszowi Kasińskiemu zamieszkałemu w  Szczyrku 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 01 czerwca 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 6470/21/082) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2681849 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Wiktorowi Karoń zamieszkałemu w  Radomiu wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 27 maja 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 6036/21/800) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2681354 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Szymonowi Mrula zamieszkałemu w  Zielonej Górze 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 27 maja 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 6064/21/961) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2681362 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Jadwidze Cierzniewskiej zamieszkałej w  Warszawie 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2640674 D . Wpisano: „W dniu 20 maja 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za  5901/21/670) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2680756 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Elżbiecie Grobelnej zamieszkałej w Głogowie wobec 
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 2648664 A . Wykreślono: Alcon Research, Ltd ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC, 
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2648664 A . Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, 
Szwajcaria

(11) 2651354 A . Wykreślono: Alcon Research, Ltd ., Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC, 
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2651354 A . Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort 
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, 
Szwajcaria

(11) 2675408 A . Wykreślono: WaveLight GmbH, Erlangen, 
Niemcy Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, Szwajcaria

(11) 2709576 A . Wykreślono: WaveLight GmbH, Erlangen, 
Niemcy Wpisano: Alcon Inc ., Fribourg, Szwajcaria

(11) 2762668 D . Wpisano: „Na mocy Umowy Zastawu Na Pa-
tentach i Wzorach podpisanej w dniu 11 grudnia 2019 r . przez AF 
TEC Beteiligungs GmbH z  siedzibą w  Wiedniu, Austria (jako Za-
stawcą) oraz w dniu 15 stycznia 2020 r . przez BKS Bank AG z sie-
dzibą w  Klagenfurt am Worthersee, Austria (jako Zastawnikiem), 
Zastawca udzielił na  rzecz Zastawnika, jako zabezpieczenie dla 
roszczeń Zastawnika, zastaw na swoich Niematerialnych prawach 
własności przemysłowej, w tym, zgodnie z Załącznikiem 1, na pa-
tencie europejskim o numerze EP .2762668” .

(11) 2852276 A . Wykreślono: Sungrow A/S, Ribe, Dania Wpi-
sano: Plantpaper Holding ApS, Rødovre, Dania

(11) 2961529 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 2993626 A . Wykreślono: Metso Oyj, Helsinki, Finlandia 
Wpisano: Metso Outotec Finland Oy, Tampere, Finlandia

(11) 3153639 D . Wpisano: „Na mocy Umowy Zastawu Na Pa-
tentach i Wzorach podpisanej w dniu 11 grudnia 2019 r . przez AF 
TEC Beteiligungs GmbH z  siedzibą w  Wiedniu, Austria (jako Za-
stawcą) oraz w dniu 15 stycznia 2020 r . przez BKS Bank AG z sie-
dzibą w  Klagenfurt am Worthersee, Austria (jako Zastawnikiem), 
Zastawca udzielił na  rzecz Zastawnika, jako zabezpieczenie dla 
roszczeń Zastawnika, zastaw na swoich Niematerialnych prawach 
własności przemysłowej, w tym, zgodnie z Załącznikiem 1, na pa-
tencie europejskim o numerze EP .3153639” .

(11) 3166414 A . Wykreślono: Unilever BCS Europe B .V ., Rot-
terdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3224200 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3315496 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3333143 A . Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen, 
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy

(11) 3482643 A . Wykreślono: Adler, Christoph, Essen, Niem-
cy; Kohlwey, Lukas Ulrich, Essen, Niemcy Wpisano: Kohlwey, Lukas 
Ulrich, Essen, Niemcy
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B. WZORY UŻYTKOWE

Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

(11) – numer prawa ochronnego
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(41) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) – tytuł wzoru użytkowego
(71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego  

(kod kraju)
(72) – nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
(73) – nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(76) – nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)
(86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem prawa ochronnego umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące 
(kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(U1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(Y1) – Prawo ochronne

PRAWA OCHRONNE  
NA WZORY UŻYTKOWE

UDZIELONE PRAWA 
(od nr 72 075 do nr 72 081)

(Y1) (11) 72080 (41) 2020 04 20 
(51) A01K 47/00 (2006 .01)
(21) 127715 (22) 2018 10 11
(72) LIPECKI CEZARY, Grudziądz (PL)
(73) LIPECKI CEZARY, Grudziądz (PL)
(54) Konstrukcja ula pszczelego ocieplonego i pokrytego trzciną

(Y1) (11) 72078 (41) 2019 11 04 
(51) A01K 53/00 (2006 .01)
(21) 127299 (22) 2018 04 30
(72) LIPECKI CEZARY, Grudziądz (PL)
(73) LIPECKI CEZARY, Grudziądz (PL)
(54) Podkarmiaczka powałkowa dla pszczół o działaniu tradycyjnym 
z tworzywa sztucznego

(Y1) (11) 72079 (41) 2020 04 06 
(51) A01K 53/00 (2006 .01)
(21) 127670 (22) 2018 09 28
(72) LIPECKI CEZARY, Grudziądz (PL)
(73) LIPECKI CEZARY, Grudziądz (PL)
(54) Podkarmiaczka uniwersalna dla pszczół o działaniu tradycyjnym 
z tworzywa sztucznego

(Y1) (11) 72076 (41) 2020 07 13 
(51) A61B 17/3201 (2006 .01)
(21) 127939 (22) 2018 12 31

(72) PUCZYŃSKI WITALIS, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lewickie (PL)
(54) Nożyczki z dociskiem do zdejmowania szwów chirurgicznych

(Y1) (11) 72077 (41) 2020 09 21 
(51) G09F 19/00 (2006 .01) 
 G09F 23/00 (2006 .01) 
 G09F 23/06 (2006 .01) 
 B65D 51/02 (2006 .01) 
 G09F 3/00 (2006 .01)
(21) 128098 (22) 2019 03 11
(72) KRZYSZTOSZEK KRZYSZTOF, Sopot (PL); RAGAN KRZYSZTOF, 
Złotniki (PL)
(73) KRZYSZTOSZEK KRZYSZTOF, Sopot (PL); RAGAN KRZYSZTOF, 
Złotniki (PL)
(54) Nakładka na obrzeże pojemników, zwłaszcza naczyń

(Y1) (11) 72075 (41) 2019 10 07 
(51) G21F 3/00 (2006 .01) 
 G01N 23/00 (2006 .01) 
 G01V 5/00 (2006 .01) 
 A61B 6/10 (2006 .01) 
 A61N 5/10 (2006 .01)
(21) 127176 (22) 2018 03 28
(72) SAŃCZUK AXEL, Ełk (PL); PAPIERZ RADOSŁAW,  
Nowa Wola (PL); TROĆ MICHAŁ, Warszawa (PL); WRONISZEWSKI 
MIKOŁAJ, Warszawa (PL)
(73) PID POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zespolona kurtyna ochronna
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(Y1) (11) 72081 (41) 2020 10 05 
(51) H01M 50/24 (2021 .01) 
 H01M 50/233 (2021 .01) 
 H01M 50/20 (2021 .01)
(21) 128135 (22) 2019 03 29
(72) PALIWODA JACEK, Józefosław (PL); ZRĘDA JAKUB,  
Józefosław (PL)
(73) WAMTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt do ogniw

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01K 47/00 (2006 .01) 72080
A01K 53/00 (2006 .01) 72078
A01K 53/00 (2006 .01) 72079
A61B 17/3201 (2006 .01) 72076
A61B 6/10 (2006 .01) 72075*
A61N 5/10 (2006 .01) 72075*
B65D 51/02 (2006 .01) 72077*
G01N 23/00 (2006 .01) 72075*
G01V 5/00 (2006 .01) 72075*

G09F 19/00 (2006 .01) 72077
G09F 23/00 (2006 .01) 72077*
G09F 23/06 (2006 .01) 72077*
G09F 3/00 (2006 .01) 72077*
G21F 3/00 (2006 .01) 72075
H01M 50/24 (2021 .01) 72081
H01M 50/233 (2021 .01) 72081*
H01M 50/20 (2021 .01) 72081*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72075 G21F 3/00 (2006 .01)
72076 A61B 17/3201 (2006 .01)
72077 G09F 19/00 (2006 .01)
72078 A01K 53/00 (2006 .01)

72079 A01K 53/00 (2006 .01)
72080 A01K 47/00 (2006 .01)
72081 H01M 50/24 (2021 .01)

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . 
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem 
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki .

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego 
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.

(Y1) (11) 65834 Unieważniono prawo ochronne w całości .

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa 
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(Y1) (11) 65834 2014 08 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69395 2019 09 05 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69414 2019 06 23 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69438 2019 11 28 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69501 2019 10 27 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69522 2019 07 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69560 2019 10 17 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69582 2019 09 16 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69630 2019 09 29 Prawo wygasło w całości .

(Y1) (11) 69726 2019 10 13 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69763 2019 12 02 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69765 2019 12 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69766 2019 12 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69782 2019 03 31 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69783 2019 03 31 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69784 2019 07 04 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69792 2019 10 20 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69836 2019 09 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69837 2019 09 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69838 2019 09 30 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69843 2019 11 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69844 2019 04 02 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69846 2019 06 10 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69924 2019 04 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69925 2019 04 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69926 2019 04 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69937 2019 04 08 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69941 2019 05 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69942 2019 05 16 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69946 2019 05 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69976 2019 04 01 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69983 2019 04 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69984 2019 04 22 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69996 2019 03 31 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70007 2019 05 04 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70022 2019 04 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70027 2019 05 30 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70047 2019 11 26 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70080 2019 05 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70081 2019 05 31 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70085 2019 06 04 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70090 2019 06 29 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70093 2019 07 07 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70118 2019 12 08 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70127 2019 07 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70182 2019 07 29 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70190 2019 09 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70191 2019 09 14 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70194 2019 10 17 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70212 2019 08 08 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70215 2019 04 20 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70240 2019 07 17 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70241 2019 07 18 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70243 2019 07 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70244 2019 07 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70245 2019 08 05 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70278 2019 12 22 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70287 2019 07 27 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70292 2019 08 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70296 2019 08 24 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70297 2019 09 01 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70299 2019 10 27 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70315 2019 08 01 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70316 2019 08 01 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70317 2019 08 01 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70318 2019 08 01 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70340 2019 08 13 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70344 2019 09 28 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70345 2019 10 07 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70358 2019 11 25 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70360 2019 12 02 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70365 2019 12 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70381 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70382 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70383 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70384 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
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(Y1) (11) 70385 2019 07 11 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70390 2019 05 23 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70399 2019 09 12 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 71615 2018 09 10 Prawo wygasło w całości .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE  
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa ochronnego 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa 

ochronnego

(11) 70042 A . Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, 
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS PO-
LAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340

(11) 71313 A . Wykreślono: BURNICKI MACIEJ, Starogard Gdań-
ski, Polska Wpisano: BURNICKI MACIEJ, Kolincz, Polska
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

(11) – numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
(15) – data prawa z rejestracji międzynarodowej
(21) – numer zgłoszenia
(22) – data zgłoszenia
(23) – nazwa i miejsce wystawy, data pierwszego wystawienia (data pierwszeństwa z wystawy)
(30) – dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia 

priorytetowego, kod kraju)
(45) – data publikacji rejestracji międzynarodowej
(51) – symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) – określenie przedmiotu wzoru
(55) –  rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) – nazwisko i imię twórcy wzoru; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju) 
(73) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj 

uprawnionego (kod kraju)

PRAWA Z REJESTRACJI  
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

UDZIELONE PRAWA 

(od nr 27 154 do nr 27 193)

(51) 06-03 (11) 27154 (22) 2021 06 23 (21) 29858
(73) PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki (PL)
(72) PIKUL RAFAŁ
(54) Stoły konferencyjne
(55) 

(51) 15-09 (11) 27155 (22) 2021 06 23 (21) 29859
(73) GŁAZOWSKI JAKUB, Opole Lubelskie (PL);
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, GŁAZOWSKI JAKUB
(54) Płyta do wydruków 3D
(55) 

(51) 02-07 (11) 27156 (22) 2021 06 22 (21) 29854
(73) AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)

(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Opaska na rękę
(55) 

(51) 32-00 (11) 27157 (22) 2021 03 24 (21) 29569
(73) TOMASZEWSKI KRZYSZTOF K PLUS R MEBLE, Porosiuki (PL)
(72) TOMASZEWSKI KRZYSZTOF
(54) Logo
(55) 

(51) 32-00 (11) 27158 (22) 2021 03 24 (21) 29570
(73) TOMASZEWSKI KRZYSZTOF K PLUS R MEBLE, Porosiuki (PL)
(72) TOMASZEWSKI KRZYSZTOF
(54) Sygnet
(55) 
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(51) 32-00 (11) 27159 (22) 2021 03 24 (21) 29571
(73) TOMASZEWSKI KRZYSZTOF K PLUS R MEBLE, Porosiuki (PL)
(72) TOMASZEWSKI KRZYSZTOF
(54) Logotyp
(55) 

(51) 07-06 (11) 27160 (22) 2021 03 30 (21) 29589
(73) TYWONIUK KAMIL, Staw (PL)
(72) TYWONIUK KAMIL
(54) Stojak na alkohol
(55) 

(51) 23-03 (11) 27161 (22) 2021 03 04 (21) 29590
(73) BIERZYŃSKA BARBARA OGNISTE STOŁY, Trzciana (PL)
(72) BIERZYŃSKA BARBARA, BIERZYŃSKI DAWID
(54) Kominki gazowe
(55) 

(51) 23-01 (11) 27162 (22) 2021 02 10 (21) 29381
(73) MARSEPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(72) OJCZYK PAWEŁ
(54) Zbiornik na wodę opadową
(55) 

(51) 23-01 (11) 27163 (22) 2021 02 10 (21) 29382
(73) MARSEPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(72) BUCZEK PIOTR
(54) Zbiornik na wodę opadową
(55) 

(51) 32-00, 26-01 (11) 27164 (22) 2020 10 29 (21) 29090
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL
(54) Ozdoba znicza nagrobnego
(55) 

(51) 26-01 (11) 27165 (22) 2020 10 29 (21) 29100
(73) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(72) PALIMĄKA KAMIL
(54) Klosz lampionu
(55) 

(51) 14-02 (11) 27166 (22) 2021 04 21 (21) 29644
(73) 4CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) PLUDRA ROBERT
(54) Elektroniczny modułowy bezprzewodowy system do  głoso-
wania
(55) 



24 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2021

(51) 03-03 (11) 27167 (22) 2021 03 15 (21) 29495
(73) SZYMAŃSKI KAROL, Poznań (PL);
SZYMAŃSKI WOJCIECH, Leszno (PL)
(72) SZYMAŃSKI KAROL, SZYMAŃSKI WOJCIECH
(54) Laska ortopedyczna
(55) 

(51) 09-09 (11) 27168 (22) 2021 04 21 (21) 29648
(73) KAŁUŻNY KAROL MEDIASORT, Krotoszyn (PL)
(72) KAŁUŻNY KAROL
(54) Pojemnik na nakrętki
(55) 

(51) 15-04 (11) 27169 (22) 2021 03 17 (21) 29502
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) JEŻEWSKI WOJCIECH, DUMICZ ADAM, OSTAPÓW LESŁAW, GIL 
TOMASZ, KAŹMIERCZAK WIESŁAW, MŁYŃCZAK MARIUSZ, JACEK 
MATEUSZ
(54) Samojezdna maszyna wiercąca
(55) 

(51) 09-03 (11) 27170 (22) 2021 03 11 (21) 29473
(73) ŁOŚ MACIEJ EKOTREND, Opole Lubelskie (PL)
(72) ŁOŚ MACIEJ

(54) Skrzynka na produkty
(55) 

(51) 19-08 (11) 27171 (22) 2021 04 08 (21) 29607
(73) KRAWCZYK STANISŁAW FPHU KRAWPAK Stanisław Krawczyk, 
Rogóźno Kolonia (PL)
(72) KRAWCZYK STANISŁAW
(54) Etykieta opakowania ciasteczek
(55) 

(51) 05-05 (11) 27172 (22) 2021 02 17 (21) 29394
(73) STYŁA TOMASZ, Warszawa (PL)
(72) STYŁA TOMASZ
(54) Tkanina dekoracyjna
(55) 

(51) 25-03 (11) 27173 (22) 2020 08 07 (21) 29352
(73) GORGOL MARCIN ARS, Lublin (PL)
(72) GORGOL MARCIN
(54) Nagrobek
(55) 
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(51) 25-03 (11) 27174 (22) 2020 08 07 (21) 29356
(73) GORGOL MARCIN ARS, Lublin (PL)
(72) GORGOL MARCIN
(54) Nagrobek
(55) 

(51) 26-01 (11) 27175 (22) 2021 03 15 (21) 29508
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 06-01 (11) 27176 (22) 2021 03 12 (21) 29482
(73) KOSZYCZAREK KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GIETAP, Bylin (PL)
(72) KOSZYCZAREK KRZYSZTOF
(54) Stelaż fotela tapicerskiego
(55) 

(51) 19-08 (11) 27177 (22) 2021 03 01 (21) 29435
(73) MAREK ADRIANA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE, Białystok (PL)
(72) MAREK ADRIANA
(54) Karta makijażu
(55) 

(51) 21-01 (11) 27178 (22) 2021 02 23 (21) 29414
(73) KSIĄŻEK JERZY FABRYKAT, Tarnów (PL)
(72) KLAG MAGDALENA
(54) Komplet zabawek
(55) 

(51) 26-01 (11) 27179 (22) 2021 03 26 (21) 29597
(73) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
(72) WALĘDZIAK STEFAN
(54) Lampa zniczowa
(55) 

(51) 01-99 (11) 27180 (22) 2021 02 16 (21) 29395
(73) STEFANIAK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(72) STEFANIAK AGNIESZKA
(54) Zestaw do parzenia kawy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27181 (22) 2021 03 15 (21) 29497
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
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(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27182 (22) 2021 03 15 (21) 29498
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27183 (22) 2021 03 15 (21) 29499
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27184 (22) 2021 03 15 (21) 29500
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27185 (22) 2021 03 15 (21) 29505
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW

(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27186 (22) 2021 03 15 (21) 29506
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 26-01 (11) 27187 (22) 2021 03 15 (21) 29507
(73) MONACHOWICZ MIROSŁAW P .P .H .U . MARDO, Bielsk Podlaski (PL)
(72) MONACHOWICZ MIROSŁAW
(54) Klosz lampy
(55) 

(51) 21-01 (11) 27188 (22) 2021 04 27 (21) 29685
(73) CUBRZYŃSKI RAFAŁ CUBER, Warszawa (PL)
(72) CUBRZYŃSKI RAFAŁ
(54) Zabawka
(55) 
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(51) 31-00 (11) 27189 (22) 2020 10 29 (21) 29092
(73) ANISEROWICZ ARTUR, Rzeszów (PL)
(72) ANISEROWICZ ARTUR
(54) Wędzarnia
(55) 

(51) 23-04 (11) 27190 (22) 2021 06 29 (21) 29875
(73) AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Nawilżacz powietrza
(55) 

(51) 29-02 (11) 27191 (22) 2021 06 30 (21) 29876
(73) AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Adapter do pasów bezpieczeństwa do pojazdów
(55) 

(51) 29-02 (11) 27192 (22) 2021 06 30 (21) 29877
(73) AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Adapter do pasów bezpieczeństwa do pojazdów
(55) 

(51) 29-02 (11) 27193 (22) 2021 06 30 (21) 29878
(73) AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Adapter do pasów bezpieczeństwa do pojazdów
(55) 

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z 
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(11) 20925 2019 02 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 20970 2019 03 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 20969 2019 03 12 Prawo wygasło w całości .

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU 
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH  

W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Pa-
tentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, 
uchyleniu albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę 
i treść decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność 
decyzji uprzednio ogłoszonej.

(11) 19650 12/2018 2021 03 11 
Uchylono decyzję o wygaśnięciu prawa .

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji, 
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podle-
gają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ogra-
niczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji

(11) 10774 A . Wykreślono: AXA STENMAN POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz, Polska Wpisa-
no:AXA STENMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, Polska 272951960

(11) 11168 A . Wykreślono: : AXA STENMAN POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz, Polska Wpisa-
no:AXA STENMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, Polska 272951960

(11) 23893 A . Wykreślono: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 430941669 Wpisano:SYMBIO POLSKA SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Lublin, Polska 430941669

(11) 23893 A . Wykreślono: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska Lublin, 430941669 Wpisano:LOOK GROUP 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 369450102
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA  
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemy-
słowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji 
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, na-
zwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru, 
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.

(51) 23-03 (11) DM/213 685 (15) 31 .12 .2020 (45) 02 .07 .2021
(73) Lars Ahnér, Åkaregatan 14, 42668 Västra Frölunda (SE)
(54) 1 .-2 . Palenisko
(55) 

(51) 03-01 (11) DM/213 688 (15) 11 .12 .2020 (45) 11 .06 .2021
(73) AMBULANT, INC, 360 SW Bond St . Ste 310, 97702 Bend, OR (US)
(54) Etui na urządzenie mobilne
(55) 

(51) 09-01 (11) DM/214 233 (15) 01 .05 .2021 (45) 28 .05 .2021
(73) Roleski sp . j ., Spacerowa 181 a, 33-113 Zgłobice (PL)
(54) 1 .-2 . Butelka na płynne posiłki
(55) 

(51) 14-04 (11) DM/214 355 (15) 12 .03 .2020 (45) 04 .06 .2021
(73) Biosense Webster (Israel) Ltd ., 4 Hatnufa Street, 2066717 
Yokneam (IL)
(54) 1 .Animowany graficzny interfejs użytkownika dla ekranu wy-
świetlacza lub jego części, 2 . Ekran wyświetlacza z animowanym 
graficznym interfejsem użytkownika
(55) 

(51) 12-16 (11) DM/214 503 (15) 15 .11 .2020 (45) 11 .06 .2021
(73) HOPIUM S .A .S ., 54/56 Avenue Hoche, 75008 Paris (FR)
(54) 1 . Karoseria samochodu, 2 . Felga do pojazdów, 3 . Deska roz-
dzielcza samochodu
(55) 

(51) 09-09 (11) DM/214 669 (15) 31 .05 .2021 (45) 18 .06 .2021
(73) ESE World B .V ., Luxemburglaan 35,  
6199 AM Maastricht-Airport (NL)
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file:///C:/PRACE/2021/WUP_17_2021/POBRANE_2/C_rej_miedz/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2021/WUP_17_2021/POBRANE_2/C_rej_miedz/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2021/WUP_17_2021/POBRANE_2/C_rej_miedz/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2021/WUP_17_2021/POBRANE_2/C_rej_miedz/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2021/WUP_17_2021/POBRANE_2/C_rej_miedz/javascript:void();
file:///C:/PRACE/2021/WUP_17_2021/POBRANE_2/C_rej_miedz/javascript:void();
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(54) 1 .-2 . Pojemnik do zbierania
(55) 

(51) 11-01 (11) DM/214 735 (15) 04 .06 .2021 (45) 25 .06 .2021
(73) NOMINATION S .R .L ., VIA F .LLI BANDIERA 20, 50019 SESTO 
FIORENTINO, FI (IT)
(54) 1 .-86 . Ogniwo bransoletki, 87 . Ogniwa bransoletki, 88 .-89 . 
Ogniwo bransoletki
(55) 

(51) 03-01 (11) DM/214 747 (15) 10 .06 .2021 (45) 25 .06 .2021
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève (CH)
(54) 1 .-3 . Torebka podręczna, 4 . Pasek na ramię do torebek
(55) 

(51) 26-06 (11) DM/214 802 (15) 04 .06 .2021 (45) 25 .06 .2021
(73) Strands Group AB, Hagalundsvägen, 51172 Fritsla (SE)
(54) 1 . Listwa LED do świateł drogowych
(55) 
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D. ZNAKI TOWAROWE

Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) – numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej 
(141) – data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem 
(151) – data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
(180) – oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego 
(210) – numer zgłoszenia
(220) – data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium 

Polski)
(441) – data ogłoszenia o zgłoszeniu
(510) – wykaz towarów
(511) – klasy towarowe
(531) –  symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
(540) – określenie znaku towarowego
(591) – wskazanie kolorów 
(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) – znak inny
(571) – opis znaku
(551) – wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
  wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
(581) – data notyfikacji
(732) – nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

PRAWA OCHRONNE  
NA ZNAKI TOWAROWE

UDZIELONE PRAWA 
(od nr 339 841 do nr 340 220)

(111) 339841 (220) 2020 09 07 (210) 517959
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(540) 

(531) 08 .01 .03, 08 .01 .07, 27 .05 .01, 25 .01 .15, 25 .01 .19
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do  celów medycz-

nych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], 
bułka maślana, bułki, bułki wytrawne, bułki z  nadzieniem, cheese-
burgery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb 
chrupki, chleb czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), 
chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodo-
wy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, 
chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
ciastka na patyku, ciasto, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do piecze-
nia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto 
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto 
o  przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty 
pszczele, dekoracje z  czekolady do  wyrobów cukierniczych, dese-
ry [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (danie), 
hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie), herba-
ta, herbatniki, kanapki, kanapki z  parówką [hot dog], kawa, kruche 
ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszanki 
chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych 
wyrobów cukierniczych, mieszanki do  robienia pieczywa, mięso 
zapiekane w  cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze 
zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia 
na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chle-
bowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne 
zastępujące kawę, produkty żywnościowe z  ciasta, proszki do  spo-
rządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski, 
przekąski na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, 
rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopa-
pilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody z cia-
sta do  pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty 
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z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby 
cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze 
płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, 
wyroby cukiernicze z  płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby 
piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wy-
trawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, 
zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, 
dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem (catering), restauracje samoobsługowe, 
usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i  barach, serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach .

(111) 339842 (220) 2020 09 07 (210) 517960
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(540) 

(591) czerwony, biały, brązowy
(531) 08 .01 .03, 08 .01 .07, 25 .01 .15, 25 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do  celów medycz-
nych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], 
bułka maślana, bułki, bułki wytrawne, bułki z  nadzieniem, cheese-
burgery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb 
chrupki, chleb czosnkowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), 
chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodo-
wy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, 
chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
ciastka na patyku, ciasto, ciasto [masa do pieczenia], ciasto do piecze-
nia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto 
na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto 
o  przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty 
pszczele, dekoracje z  czekolady do  wyrobów cukierniczych, dese-
ry [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, hamburgery (danie), 
hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariańskie (danie), herba-
ta, herbatniki, kanapki, kanapki z  parówką [hot dog], kawa, kruche 
ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszanki 
chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mrożonych 
wyrobów cukierniczych, mieszanki do  robienia pieczywa, mięso 
zapiekane w  cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze 
zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia 
na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chle-
bowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne 
zastępujące kawę, produkty żywnościowe z  ciasta, proszki do  spo-
rządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski, 
przekąski na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, 
rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopa-
pilla [smażony chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody z cia-

sta do  pizzy, świeży chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty 
z chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby 
cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze 
płynne, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, 
wyroby cukiernicze z  płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby 
piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, wyroby piekarnicze wy-
trawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, zakwas chlebowy, 
zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, 
dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem (catering), restauracje samoobsługowe, 
usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i  barach, serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach 
i barach .

(111) 339843 (220) 2020 08 19 (210) 517295
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ekogroszek GÓRNIK
(510), (511) 1 węgiel .

(111) 339844 (220) 2020 08 19 (210) 517296
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ekogroszek MAŁY GÓRNIK
(510), (511) 1 węgiel .

(111) 339845 (220) 2020 08 20 (210) 517311
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIR JAX
(540) 

(531) 03 .05 .19, 03 .05 .20, 03 .05 .25, 09 .07 .01, 09 .07 .17, 11 .03 .02, 
16 .03 .13, 27 .05 .01, 03 .06 .03
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 339846 (220) 2020 08 21 (210) 517353
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O-SHOP .COM
(540) 

(531) 27 .05 .01
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(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, okulary 
dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczew-
ki okularowe, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki z  tworzywa 
sztucznego, okulary polaryzacyjne, okulary do  czytania, osłony 
do  okularów, uchwyty do  okularów, oprawki do  okularów, części 
do  okularów, okulary do  uprawiania sportu, soczewki do  okularów 
słonecznych, oprawki do  okularów słonecznych, szkła przeciwsło-
neczne nakładane na  okulary, szkła okularowe pokryte powłoką 
antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, oprawki okularów wykonane z  połączenia metalu i  tworzyw 
sztucznych, oprawki do  okularów wykonane z  metalu i  materiału 
syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu 
łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykona-
ne z metalu, oprawki okularowe [puste], etui na okulary słoneczne, 
szkło optyczne, 28 sprzęt sportowy, sprzęt do  treningów sporto-
wych, 35 zarządzanie sprzedażą za pośrednictwem Internetu nastę-
pujących towarów: artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, 
okulary dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, so-
czewki okularowe, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki z tworzy-
wa sztucznego, okulary polaryzacyjne, okulary do  czytania, osłony 
do  okularów, uchwyty do  okularów, oprawki do  okularów, części 
do  okularów, okulary do  uprawiania sportu, soczewki do  okularów 
słonecznych, oprawki do  okularów słonecznych, szkła przeciwsło-
neczne nakładane na  okulary, szkła okularowe pokryte powłoką 
antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, oprawki okularów wykonane z  połączenia metalu i  tworzyw 
sztucznych, oprawki do  okularów wykonane z  metalu i  materiału 
syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu 
łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykona-
ne z metalu, oprawki okularowe [puste], etui na okulary słoneczne, 
szkło optyczne, sprzęt sportowy, sprzęt do  treningów sportowych, 
40 szlifowanie szkła optycznego, usługi szlifierstwa optycznego, 
szlifowanie soczewek optycznych, powlekanie soczewek optycz-
nych, obróbka komponentów optycznych w celu zmiany właściwo-
ści optycznych, nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy 
optyczne, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, ob-
róbka soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, przetwarza-
nie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych wyma-
gań, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku [zakłady optyczne], 
obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, bada-
nia optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych, usługi okuli-
styczne, usługi optometryczne, dopasowywanie okularów, dopaso-
wywanie soczewek kontaktowych, usługi informacyjne dotyczące 
soczewek kontaktowych, optometria .

(111) 339847 (220) 2020 08 21 (210) 517378
(151) 2021 03 12 (441) 2020 11 16
(732) KOZŁOWSKA ELŻBIETA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOVEART
(510), (511) 16 jednorazowe papierowe pojemniki do  moczenia 
pędzli, jednorazowe papierowe paletki do mieszania farb, jednora-
zowe papierowe szpatułki do nakładania farb, jednorazowe papiero-
we nożyki do nakładania farb, szkicowniki, jednorazowe papierowe 
szpachelki, papierowe paski do quillingu, kleje do materiałów papier-
niczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych .

(111) 339848 (220) 2020 08 21 (210) 517379
(151) 2021 03 12 (441) 2020 11 16
(732) KOZŁOWSKA ELŻBIETA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kaibo
(510), (511) 16 jednorazowe papierowe pojemniki do  moczenia 
pędzli, jednorazowe papierowe paletki do mieszania farb, jednora-
zowe papierowe szpatułki do nakładania farb, jednorazowe papiero-
we nożyki do nakładania farb, szkicowniki, jednorazowe papierowe 
szpachelki, papierowe paski do quillingu, kleje do materiałów papier-
niczych lub do  użytku domowego, materiały i  środki dla artystów 
i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne .

(111) 339849 (220) 2020 08 24 (210) 517414
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 02
(732) GLOBCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASYIN
(540) 

(591) czarny, biały, ciemnożółty
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi rezerwacji online miejsc noclegowych, pokoi 
i  obiektów noclegowych realizowane poprzez internetowy system 
rezerwacji .

(111) 339850 (220) 2020 08 24 (210) 517431
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) LIFT ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT ŁÓDŹ
(540) 

(591) szary, żółty
(531) 26 .03 .04, 26 .03 .19, 27 .05 .01, 27 .01 .05, 27 .01 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową 
budynków mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów 
użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi bu-
dowlane w zakresie infrastruktury, usługi remontowe w zakresie bu-
downictwa, usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany i nadzór 
techniczny w  budownictwie, wykonawstwo instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji i  klimatyzacji, wykonawstwo instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpo-
żarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budow-
li, usługi konserwatorskie i  wykończeniowe w  zakresie budynków, 
usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany 
w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budowa nowych 
obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, 
usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposa-
żenia budynków i  budowli, usługi budowlane dotyczące obiektów 
pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termo-
modernizacji budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczące 
ścian oraz stropów i  stropodachów, usługi remontowo-budowlane 
dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balkonów, usługi re-
montowe dachów, usługi demontażu azbestu, prace remontowe do-
tyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń, usługi remontowe 
wymiany obróbek blacharskich, usługi montażu i  wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończeniowe wnętrzar-
skie w  tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy wnętrz 
łącznie z robotami wyburzeniowymi, usługi budowlano-remontowe 
związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek 
schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni budyn-
ków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziemne, roboty bu-
dowlane drogowe z  kostki brukowej i  z  zastosowaniem asfaltu, in-
stalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów osobowych 
i towarowych oraz żurawi i podnośników, instalowanie i konserwacja 
schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepełnosprawnych, 
usługi budowy budynków mieszkaniowych na  zlecenie w  syste-
mie inwestora zastępczego lub jako generalny wykonawca lub jako 
podwykonawca, wynajem rusztowań i  dźwigów, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, sprzątanie nierucho-
mości, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzą-
tanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów miejskich, sprzą-
tanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie i czyszczenie 
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obiektów, serwisowanie dźwigów, wynajem dźwigów, konserwacja 
i naprawa dźwigów, wynajem dźwigów do dużych ciężarów, usługi 
budowlane obejmujące duże i ciężkie konstrukcje, usługi instalowa-
nia dźwigów do podnoszenia konstrukcji stalowych i  żelbetowych, 
usługi dźwigowe demontażu i montażu, załadunku i rozładunku ma-
szyn czy materiałów budowlanych, doradztwo budowlane, 42 pro-
jektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologicz-
ne, projektowanie technologiczne i doradztwo w zakresie dźwigów 
oraz montażu i demontażu konstrukcji budowlanych, projektowanie 
architektoniczne w zakresie budowli i  ich otoczenia, projektowanie 
instalacji budowlanych, projektowanie infrastruktury, projektowanie 
dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, pro-
jektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy 
inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne i  urbanistyczne, projektowa-
nie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów 
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie 
budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji wnętrz .

(111) 339851 (220) 2020 08 24 (210) 517438
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKA WARECKIE 500 lat tradycji
(540) 

(591) zielony, beżowy
(531) 09 .01 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 31 jabłka nieprzetworzone .

(111) 339852 (220) 2020 08 25 (210) 517487
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) KONSULTANT IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONSULTANT IT
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 materiały informacyjno-marketingowe w  formie pa-
pierowej, materiały reklamowe: druki, broszury, ulotki reklamowe, 
biuletyny, kalendarze, katalogi, 35 oferowanie i  sprzedaż towarów 
oraz oferowanie usług za pośrednictwem internetu z dziedziny me-
dycyny i kosmetyki oraz rekreacji, pośrednictwo handlowe polega-
jące na  zawieraniu transakcji kupna i  sprzedaży za  pośrednictwem 
internetu w branży medycznej i dziedzin pokrewnych, oraz z bran-
ży kosmetycznej, usługi zakresie prezentacji towarów do sprzedaży 
w sklepach z branży medycznej i dziedzin pokrewnych, usługi pro-
mocyjne i marketingowe, usługi w zakresie prowadzenia działalności 
importowo-eksportowej, handlowej, hurtowej i  detalicznej, w  tym 
i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej 
w  zakresie branży: medycznej i  dziedzin pokrewnych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie siecią, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami użyteczności publicz-
nej, szpitalami, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, usługi sprzedaży: detalicznej, 
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, a  także oferowa-
nej przez oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i sprzęt, 
komputery komputerowe urządzenia peryferyjne, sprzęt kompute-
rowy: audio / wideo oraz czujniki, czujniki i  urządzenia oraz części 
do  niego, systematyzacja i  pozyskiwanie danych do  elektronicznej 

bazy danych, pośrednictwo w zakresie pozyskiwania i systematyzacji 
danych do komputerowych baz danych, analizy kosztów, analizy ryn-
kowe, badania marketingowe, 37 usługi w zakresie montażu, konser-
wacji i naprawy (oraz doradztwo w tym zakresie): komputery, systemy 
komputerowe, projektowanie systemów zarządzania, projektowanie 
architektury baz danych, usługi konsultacyjne w zakresie zapewnia-
nia korzystania i dostępu z/do usług dotyczących komunikowania się 
i informacji „on-line”, umożliwianie dostępu do programów kompu-
terowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 41 usługi 
w zakresie szkolenia, prowadzenie doradztwa, kursów, seminariów, 
sympozjów i konferencji wspomagających edukację w różnych dzie-
dzinach, w tym z wykorzystaniem Internetu w dziedzinie medycznej 
i dziedzinach pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakre-
sie komputerowego oprogramowania i  sprzętu, oprogramowania 
wykorzystywanego przy produkcji, handlu, dystrybucji działalności 
usługowej, opracowywania i  rozwoju systemów oprogramowania, 
wdrażania oprogramowania wspomagającego zarządzanie, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów, treningów, seminariów, konferencji, kształcenie praktyczne, or-
ganizowanie szkoleń dotyczących: systemów i sieci komputerowych, 
oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, 42 projektowanie 
i  prowadzenie eksploatacji stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie portali in-
ternetowych, w tym informacyjnego o tematyce medycznej, usługi 
w zakresie analiz systemów komputerowych, doradztwo w zakresie 
obsługiwanych stron internetowych, doradztwo w zakresie rozwoju 
i  opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna kon-
wersja danych lub programów, hosting serwerów, konserwacja opro-
gramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formacie elektronicznym, monitorowanie systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, opracowywanie projektów technicznych, usługi w zakresie 
tworzenia aplikacji internetowych przy połączeniach frameworków 
open source, prace badawcze-rozwojowe nad nowymi wynikami dla 
osób odwiedzających strony internetowe, usługi doradcze w zakre-
sie technologii i reklamy (IT .

(111) 339853 (220) 2020 08 26 (210) 517513
(151) 2021 03 26 (441) 2020 12 07
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUMIA
(510), (511) 5 preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, fungicy-
dy, herbicydy, pestycydy, insektycydy, środki gryzoniobójcze, środki 
przeciwko gryzoniom .

(111) 339854 (220) 2020 08 26 (210) 517531
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) BIOMONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY WAY
(540) 

(591) zielony
(531) 05 .03 .13, 26 .01 .04, 26 .11 .05, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .03, 29 .01 .06
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, 
ryby wędzone, mięso mrożone, ryby mrożone, owoce konserwowa-
ne, warzywa konserwowane, mrożone owoce, warzywa mrożone, 
owoce suszone, warzywa suszone, suszone grzyby jadalne, konser-
wowe rośliny strączkowe, mięso suszone, gotowane owoce, gotowa-
ne warzywa, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, przetwory owoco-
wo-warzywne, konserwy mięsne, konserwy rybne, pasztety mięsne, 
konserwowe grzyby, oliwki konserwowane, oliwki gotowane, oliwki 
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suszone, oliwki nadziewane, kompoty, zupy i buliony, gotowe dania 
mięsne, gotowe dania warzywne, kisiel, jaja, mleko, produkty mlecz-
ne, śmietana, kefir, maślanka, jogurt, biały ser, twaróg, żółty ser, ser 
dojrzewający, ser niedojrzewający, sery topione, serki homogenizo-
wane, mleko kokosowe, mleko sojowe, oleje i  tłuszcze jadalne, ma-
sło, oliwa z oliwek, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy wa-
rzywne, orzechy prażone, orzechy solone, prażone orzechy ziemne, 
pestki słonecznika przetworzone, tahini [pasta z ziarna sezamowe-
go], 30 kawa, herbata, herbaty ziołowe, nie do zastosowań medycz-
nych, kakao, kawa nienaturalna, cukier, ryż, mąka, makarony, ciasto 
mrożone, ciasta w proszku, polewy i posypki czekoladowe, proszek 
do  pieczenia, budyń, kasze spożywcze, chleb, wyroby piekarnicze, 
wyroby cukiernicze i słodycze, ciasta, ciasteczka, czekolada, batony 
czekoladowe, czekoladki, cukierki, guma do  żucia, chałwa, miód, 
płatki kukurydziane, muesli, preparaty z otrębów do spożycia przez 
ludzi, paluszki solone, lody, drożdże, sól, musztarda, majonez, ke-
czup, ocet, sosy, sosy sałatkowe, przyprawy, siemię lniane do celów 
kulinarnych [przyprawa], prażone i mielone ziarna sezamu do użyt-
ku jako przyprawy, przetworzona komosa ryżowa, 31 świeże owoce, 
warzywa świeże, orzechy świeże, ryby żywe, jadalne siemię lniane, 
nieprzetworzone, nasiona słonecznika, sezam jadalny, nieprzetwo-
rzony, nieprzetworzona komosa ryżowa .

(111) 339855 (220) 2020 08 31 (210) 517638
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) Gothals Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sinsay HOME
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 11 lampiony, lampy oświetleniowe, lampki elektrycz-
ne ozdobne, 16 serwetki, kalendarze, organizery, spinacze, ozdoby 
ścienne, plakaty, dekoracje na  stół, podkładki pod kubki, tablice 
kreślarskie, 20 poduszki, ramki na  zdjęcia, podnóżki, półki, stoliki, 
szafki, wieszaki, domki dla zwierzaków, ozdoby do  babeczek, wie-
szaki na klucze, lustra ścienne, zawieszki na drzwi, podkładki, stojaki, 
pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, kosze do przechowy-
wania, pudła do  przechowywania, skrzynie do  przechowywania, 
szkatułki, lusterka toaletowe, 21 doniczki, skarbonki, świeczniki, 
wazony, bidony, kubki, miski, naczynia, pojemniki na  cukierki, po-
jemniki na mydło, rolki do ubrań, formy i  foremki, łyżki do miesza-
nia, cukiernice, dzbanki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty, 
szkła, formy do ciast i ciasteczek, kosmetyczki na przybory toaleto-
we, kosze na śmieci, naczynia na napoje, patery, pojemniki do użytku 
domowego lub kuchennego, pojemniki na przyprawy, przybory ku-
chenne, stroiki na świece, świeczniki, termosy, 27 dywany, dywaniki, 
maty, wycieraczki, 28 ozdoby choinkowe, kule śnieżne, świąteczne 
skarpety na prezenty, dekoracje i ozdoby choinkowe, tipi .

(111) 339856 (220) 2020 08 31 (210) 517652
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) SZTAJGLIK BARTOSZ, Kluczbork (PL);
PODGÓRSKI ROMAN, Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASAŻ
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 07 .01 .01, 07 .01 .24, 26 .05 .01, 26 .05 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 35 analizy rynkowe, aukcje i  przetargi publiczne, bada-
nia marketingowe, badania rynków i  opinii publicznej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
edytorskie usługi w zakresie reklamy, agencje informacji handlowej, 
komputerowe bazy danych-pozyskiwanie i  systematyzacja danych, 
obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, plakaty re-
klamowe, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, 
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama: 
billboardowi, medialna rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, wynajmowanie nośników reklamowych .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 339857 (220) 2020 08 03 (210) 516713
(151) 2021 05 26 (441) 2021 02 08
(732) INSOLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEKKO
(540) 

(591) jasnobrązowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 19 nie-
metalowe drzwi, bramy, okna i  osłony okienne, niemetalowe kon-
strukcje i  budynki przenośne, niemetalowe materiały i  elementy 
budowlane i konstrukcyjne, 21 szkło nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktem, 42 usługi projektowania, usługi w za-
kresie projektowania .

(111) 339858 (220) 2020 08 31 (210) 517660
(151) 2021 02 19 (441) 2020 11 02
(732) LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA MARKETINGOWA, 
Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HiGH 5
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .04, 26 .01 .17
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, obuwie, odzież, 34 aromaty chemiczne w  płynie stosowane 
do  napełniania wkładów do  elektronicznych papierosów, aromaty 
do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla 
palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z tytoniem, 
atomizer, do  papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do  użyt-
ku w  e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do  stosowania w  e-
-papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do  tytoniu, 
elektroniczne fajki wodne, etui do  papierosów elektronicznych, 
inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytonio-
wych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do pa-
pierosów elektronicznych, naboje do  kartridżów do  papierosów 
elektronicznych, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, 
papierosy elektroniczne, papierosy (ustniki-), płyn do  papierosów 
elektronicznych (e-liquid) zawierający glicerynę roślinną, płyn do pa-
pierosów elektronicznych (e-liquid) zawierający glikol propylenowy, 
płyny do elektronicznych papierosów (e-płyn) zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, przybory dla palaczy, pudelka na papierosy elektroniczne, 
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środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, 
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż 
olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne 
do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papie-
rosów elektronicznych, tytoń i  produkty tytoniowe (w  tym substy-
tuty tytoniu), uchwyty do  papierosów elektronicznych, urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządze-
nia elektroniczne do  aerozoli do  inhalacji zawierających nikotynę, 
urządzenia elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, waporyzatory 
dla palaczy, do  stosowania doustnego, waporyzatory do  bezdym-
nych papierosów, waporyzatory osobiste i  papierosy elektronicz-
ne oraz aromaty i  płyny do  nich, wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, 
zestawy do  palenia papierosów elektronicznych, 35 badania opinii 
publicznej, badania rynku i  badania marketingowe, badania rynku 
dotyczące papierosów elektronicznych i  pojemników uzupełniają-
cych (liquidy), dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie 
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej (zarówno poza granice jak i w kra-
ju), usługi w  zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów do  celów 
handlowych, promocyjnych i  reklamowych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, rynkowe badania opinii pu-
blicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych dotyczących pojemników uzupełniających (li-
quidy) oraz papierosów elektronicznych, projektowanie materiałów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych dotyczących 
pojemników uzupełniających (liquidy) oraz papierosów elektronicz-
nych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej 
przez Internet w  związku z  artykułami do  stosowania z  tytoniem, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami do  stosowania 
z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej przez Internet w związku z ar-
tykułami do stosowania z tytoniem, usługi w zakresie organizowania 
pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, 
usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: aromaty chemiczne w  płynie sto-
sowane do  napełniania wkładów do  elektronicznych papierosów, 
aromaty do tytoniu, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, arty-
kuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły do użytku z ty-
toniem, atomizery do  papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory 
do użytku w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania 
w papierosach, cygara elektroniczne, elektroniczne fajki do tytoniu, 
elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inha-
latory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, 
kartomizery dla papierosów elektronicznych, kartridże do  papie-
rosów elektronicznych, naboje do  kartridżów do  papierosów elek-
tronicznych, papierosy beztytoniowe nie  do  celów medycznych, 
papierosy elektroniczne, papierosy (ustniki-), płyn do  papierosów 
elektronicznych (e-liquid) zawierający glicerynę roślinną, płyn do pa-
pierosów elektronicznych (e-liqiud) zawierający glikol propylenowy, 
płyny do elektronicznych papierosów (e-płyn) zawierające aromaty 
w  płynie stosowane do  napełniania w  kładów do  elektronicznych 
papierosów, przybory dla palaczy, pudelka na papierosy elektronicz-
ne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicz-
nych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne 
niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne 
do stosowania w zamiennikach tytoniu, środki czyszczące do papie-
rosów elektronicznych, tytoń i  produkty tytoniowe (w  tym substy-
tuty tytoniu), uchwyty do  papierosów elektronicznych, urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, urządze-
nia elektroniczne do  aerozoli do  inhalacji zawierających nikotynę, 
urządzenia elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, waporyzatory 
dla palaczy, do  stosowania doustnego, waporyzatory do  bezdym-
nych papierosów, waporyzatory osobiste i  papierosy elektronicz-
ne oraz aromaty i  płyny do  nich, wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, 
zestawy do  palenia papierosów elektronicznych, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży .

(111) 339859 (220) 2020 09 02 (210) 517745
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fagron Nutrigen
(510), (511) 10 przyrządy do testów diagnostycznych do celów me-
dycznych, urządzenia do  badań diagnostycznych do  użytku w  te-
stach immunologicznych [medyczne], przyrządy do badań diagno-
stycznych do  użytku w  testach immunologicznych [medyczne], 
urządzenia do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia 
do  przeprowadzania testów diagnostycznych do  celów medycz-
nych, 41 usługi w zakresie edukacji dietetycznej, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z  dietą, prowadzenie kursów interne-
towych w  zakresie diet, prowadzenie zajęć w  zakresie odżywiania, 
szkolenia w zakresie odżywiania, usługi edukacyjne związane z od-
żywianiem, 42 badania biochemiczne, badania biologiczne, bada-
nia kliniczne i  badania medyczne, badania chemiczne, analityczne 
usługi laboratoryjne, badania laboratoryjne, badania laboratoryjne 
w dziedzinie ekspresji genu, doradztwo związane z testami laborato-
ryjnymi, medyczne usługi laboratoryjne, przygotowywanie próbek 
biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, usługi labo-
ratoriów analitycznych, usługi laboratoriów biologicznych, usługi 
laboratoryjne w  zakresie badań medycznych, badania genetyczne, 
badania naukowe z  zakresu genetyki, przygotowywanie próbek 
biologicznych do  testów i  analiz w  laboratoriach badawczych, 44 
badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, analizy 
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laborato-
ria medyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi 
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi analiz 
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, udzielanie informacji 
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy 
ciała do  celów medycznych, usługi doradcze w  zakresie dietetyki, 
usługi dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], do-
radztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
poradnictwo dietetyczne, udzielanie informacji na  temat poradnic-
twa dietetycznego i  żywieniowego, usługi świadczone przez die-
tetyków, doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, planowanie 
i  nadzorowanie diety, planowanie i  nadzorowanie diet odchudza-
jących, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odży-
wiania, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, badania 
genetyczne do  celów medycznych, doradztwo genetyczne, usługi 
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami 
genetycznymi, poradnictwo w zakresie odżywiania, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie odżywiania .

(111) 339860 (220) 2020 09 02 (210) 517754
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FEMISTELAN
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki dla ludzi, 
preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, preparaty witaminowe i mine-
ralne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia .

(111) 339861 (220) 2020 09 02 (210) 517755
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FEMISTELIN
(510), (511) 5 lekarstwa, preparaty farmaceutyczne, preparaty me-
dyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, preparaty witaminowe i mineralne, leki 
dla ludzi .

(111) 339862 (220) 2020 08 13 (210) 517123
(151) 2021 01 19 (441) 2020 10 05
(732) MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kętrzyn (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MST Your solutions
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .01
(510), (511) 9 stateczniki [oświetlenie], stateczniki elektromagnetycz-
ne do lamp wysokoprężnych (HID), stateczniki elektromagnetyczne 
do lamp fluorescencyjnych, urządzenia elektryczne do zdalnego za-
płonu, układy stabilizacyjno-zapłonowe do  lamp wysokoprężnych, 
zapłonniki do  lamp wysokoprężnych, cewki elektromagnetyczne, 
cewki filtrujące, cewki kompensacyjne, cewki [induktory], cewki in-
dukcyjne, 11 urządzenia do  oświetlania za  pomocą diod elektrolu-
minescencyjnych [LED], moduły LED, zasilacze LED, lampy oświetle-
niowe, oprawy oświetleniowe zewnętrzne i do wewnątrz, urządzenia 
i  instalacje oświetleniowe, oświetlenie specjalistyczne (uprawy ro-
ślin, hodowle ryb) .

(111) 339863 (220) 2020 08 14 (210) 517127
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) świeżak
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 
napoje orzeźwiające .

(111) 339864 (220) 2020 08 14 (210) 517155
(151) 2021 01 19 (441) 2020 10 05
(732) DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FYRTEL WILDA
(540) 

(531) 26 .04 .07, 26 .04 .10, 26 .04 .18, 27 .05 .10, 27 .05 .24
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i  ko-
mercyjnych, 36 finansowanie nieruchomości, dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości, powiernictwo 
nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomo-
ścią, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, ad-
ministrowanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomo-
ści, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], wyceny finansowe 
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nie-
ruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], usługi inwestowa-
nia w nieruchomości komercyjne, usługi agencji w zakresie komer-
cyjnych nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont 
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, budowa domów, budowa sklepów, 42 oględziny nieru-
chomości, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, 
projektowanie techniczne, projektowanie wnętrz komercyjnych, 
usługi w  zakresie projektowania komercyjnego, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych .

(111) 339865 (220) 2020 08 13 (210) 517122
(151) 2021 01 19 (441) 2020 10 05
(732) MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kętrzyn (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MST
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .23, 29 .01 .11
(510), (511) 9 stateczniki [oświetlenie], stateczniki elektromagnetycz-
ne do lamp wysokoprężnych (HID), stateczniki elektromagnetyczne 
do lamp fluorescencyjnych, urządzenia elektryczne do zdalnego za-
płonu, układy stabilizacyjno-zapłonowe do  lamp wysokoprężnych, 
zapłonniki do  lamp wysokoprężnych, cewki elektromagnetyczne, 
cewki filtrujące, cewki kompensacyjne, cewki [induktory], cewki in-
dukcyjne, 11 urządzenia do  oświetlania za  pomocą diod elektrolu-
minescencyjnych [LED], moduły LED, zasilacze LED, lampy oświetle-
niowe, oprawy oświetleniowe zewnętrzne i do wewnątrz, urządzenia 
i  instalacje oświetleniowe, oświetlenie specjalistyczne (uprawy ro-
ślin, hodowle ryb) .

(111) 339866 (220) 2020 07 27 (210) 516446
(151) 2021 02 10 (441) 2020 10 26
(732) ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER BUTCHER S
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 14 .07 .18, 27 .05 .21, 27 .05 .22, 01 .01 .01, 01 .01 .05, 
01 .01 .10, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .01 .19, 24 .01 .05
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, przetwory mięsne, mię-
so wędzone, wędliny, kiełbasy, kabanosy, parówki, pasztety, puszki 
mięsne, mięso mielone, wyroby podrobowe i garmażeryjne na bazie 
mięsa, koncentraty na  rosół, 35 usługi doradztwa w  zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa 
w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą 
handlową, sprzedaż hurtowa i  detaliczna mięsa, przetworów mię-
snych, wędlin, sprzedaż hurtowa i  detaliczna za  pośrednictwem 
Internetu mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, usługi informacji 
handlowej dotyczącej mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, pro-
mocja sprzedaży towarów, reklama za  pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa 
i  telewizyjna, organizowanie targów i  wystaw celach handlowych 
i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych, badania rynku, usługi w  zakresie marketingu i  prezentacji, 
pokazy towarów i  prezentowanie usług w  celach handlowych i  re-
klamowych, wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi księgowości 
i rachunkowości, analiza kosztów, wycena działalności gospodarczej, 
badanie opinii publicznej, 40 usługi w zakresie przetwórstwa żywno-
ści, mięsa, ubój zwierząt, wędzenie żywności .

(111) 339867 (220) 2020 07 30 (210) 516588
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Farby KABE TOP WHITE ANTI-REFLEX
(510), (511) 2 farby i lakiery .

(111) 339868 (220) 2020 08 03 (210) 516717
(151) 2021 01 26 (441) 2020 10 12
(732) SQD ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQD alliance
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 24 .15 .01, 24 .15 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 prowadzenie usług w  zakresie: agencji informacji 
handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania opinii publicz-
nej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie organizowania działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakre-
sie organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, informacja 
o  działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przed-
siębiorstw, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, 
analiza kosztów, marketing, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami, pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, pośred-
nictwo pracy, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku, 
targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi do-
radcze i pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 prowa-
dzenie usług w zakresie: porady w zakresie edukacji lub kształcenia, 
edukacja, nauczanie, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub 
kształcenia, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, poprawia-
nie kondycji poprzez kluby zdrowia, kultura fizyczna, gimnastyka 
z instruktarzem, organizowanie obozów sportowych, organizowanie 
zawodów sportowych, usługi trenerskie, udostępnianie obiektów 
i  urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi 
trenerskie, informacje o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, instruktaże, organizowanie i prowadzenie i obsługa konferen-
cji oraz seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, 
edukacyjne pokazy innowacyjnych wyrobów i technologii, publiko-
wanie książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, fotoreportaże, 
44 prowadzenie usług w zakresie: aromaterapia, chirurgia plastycz-
na, detoksykacja po  przedawkowaniu środków odurzających, fizjo-
terapia, fizykoterapia, hospicja, usługi klinik medycznych, masaż, 
usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, 
masaż, opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna, salony 
piękności, placówki opieki medycznej, pomoc medyczna, porady 
w zakresie farmakologii, usługi sanatoryjne, usługi sauny, usługi so-
laria, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w  dziedzinie zdrowia, 
usługi klinik medycznych, usługi logopedyczne, usługi medycyny 
alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego  .

(111) 339869 (220) 2020 08 07 (210) 516893
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tb THOMAS BETON The Thomas Concrete Group
(540) 

(591) granatowy, żółty, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13

(510), (511) 19 cement, beton, betonowe materiały budowlane, be-
tonowe elementy budowlane, szalunki betonowe, płyty betonowe, 
betonowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, cementowe 
płyty, cementowe powłoki ognioodporne, słupy cementowe, 36 
pośrednictwo w  zakresie nieruchomości, majątku nieruchomego, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakre-
sie wynajmu budynków, pośrednictwo w  dzierżawie lub wynajmie 
gruntu, pośrednictwo w umowach oszczędnościowych towarzystw 
budowlanych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie 
nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budownictwa mieszkanio-
wego, przemysłowego, portowego, podwodnego, hydrobudowy, 
usługi w  zakresie budownictwa pawilonów, hal i  sklepów handlo-
wych, nadzór budowlany, 42 projektowanie w  zakresie budownic-
twa i materiałów budowlanych, ekspertyzy w zakresie budownictwa 
i materiałów budowlanych oraz nadzoru technicznego, opinie w za-
kresie budownictwa, materiałów budowlanych oraz nadzoru tech-
nicznego, nadzór techniczny, doradztwo budowlane . .

(111) 339870 (220) 2020 08 10 (210) 516988
(151) 2021 01 12 (441) 2020 09 28
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS charcoal
(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgna-
cji twarzy, ciała, włosów i zębów .

(111) 339871 (220) 2020 08 12 (210) 517075
(151) 2021 01 22 (441) 2020 10 05
(732) BARGIEL ŁUKASZ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMO INVESTMENTS
(540) 

(591) ciemnofioletowy, biały, pomarańczowy, żółty
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości 
i  majątku, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 339872 (220) 2020 08 13 (210) 517116
(151) 2021 01 19 (441) 2020 10 05
(732) ŚWIDER KRZYSZTOF LOKOMOTYWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Studio Lokomotywa
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i  utrzymywanie da-
nych w  komputerowych bazach danych, doradztwo w  zakresie za-
rządzania biznesem, indeksowanie stron internetowych w  celach 
handlowych lub reklamowych, marketing w  ramach wydawania 
oprogramowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron interneto-
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama typu 
„płać za  kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi ekspertów w  zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi marketingowe, usługi w  zakresie opracowania graficz-
nego do  celów reklamowych, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
dostarczanie informacji o  technologii komputerowej i  programo-
waniu za  pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie wizytówek, tworzenie i  projektowanie indeksów in-
formacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi graficzne .

(111) 339873 (220) 2020 08 13 (210) 517118
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) GAWŁOWSKI XAWERY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKILL CORP International
(540) 

(531) 27 .05 .01, 21 .03 .25
(510), (511) 8 noże typu motylkowego, tępe (treningowe) i ostre, 25 
odzież, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt spor-
towy .

(111) 339874 (220) 2020 08 15 (210) 517162
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) MIRZEJEWSKI JAROSŁAW, Gospodarz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL ELSERWIS ELEKTROENERGETYKA
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .22
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 37 usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, konsultacje budowlane, 
informacja budowlana, nadzór budowlany, instalowanie i  naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalacja systemów oświetlenia elektrycz-
nego i  systemów elektroenergetycznych, montaż [instalacja] insta-
lacji maszynowych, 42 projektowanie budowlane, opracowywanie 
projektów budowlanych, usługi w  zakresie inżynierii budowlanej, 
opracowywanie projektów technicznych do  projektów budowla-
nych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych .

(111) 339875 (220) 2020 08 16 (210) 517181
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Simple

(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do  pobrania, oprogramowa-
nie do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządze-
nia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu 
do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu 
dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, za-
mieszczania recenzji i ocen, programy komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero-
we, nagrane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron inter-
netowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodat-
kowej, systematyzacja danych w  komputerowych bazach danych, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi komunikacji korporacyjnej, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie infrastruktury informatycznej, 42 aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, chmura ob-
liczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w  dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w  dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, doradztwo w  zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i  rozbudo-
wy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, 
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kre-
dytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne 
monitorowanie identyfikujących informacji w  celu wykrywania 
kradzieży tożsamości w  Internecie, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na  formę elektroniczną, konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, moni-
torowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania awarii, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogra-
mowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie progra-
mów komputerowych, programowanie komputerów, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, świad-
czenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, 
tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych na  stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii kompute-
rowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii informacyjnej, 
usługi podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników 
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektroniczne-
go, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wyna-
jem sprzętu do  przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego .

(111) 339876 (220) 2020 08 18 (210) 517233
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
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(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J .P ., Mesznary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hiroxin
(510), (511) 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do  niszczenia 
grzyba domowego, środki do  tępienia larw, preparaty chemiczne 
do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owa-
dów, środki do  zwalczania owadów, środki do  tępienia ślimaków, 
środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze .

(111) 339877 (220) 2020 08 18 (210) 517238
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) KOŃCZYŃSKA AGNIESZKA KAZUMI, Miałkówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kazumi
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w  zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, usługi marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowa-
nych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie sprzeda-
ży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, udzielanie informacji konsumenckich o  produk-
tach w  zakresie kosmetyków, udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi informa-
cyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie 
produktów pielęgnacyjnych, 44 doradztwo dotyczące urody, 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielę-
gnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, 
higiena i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, informa-
cje dotyczące masażu, masaż, masaże, nakładanie produktów 
kosmetycznych na  ciało, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody 
dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez salony pięk-
ności, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące 
urody, usługi doradztwa w  zakresie makijażu, usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, manicure, usługi ma-
nicure i  pedicure, usługi w  zakresie makijażu, usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu i  nakładania makijażu, usługi kosmetycz-
ne w  zakresie wykonywania makijażu, usługi pielęgnacji stóp, 
medyczna pielęgnacja stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, usługi salonów pielęgnacji paznokci, 
usługi w  zakresie pielęgnacji twarzy, zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi 
kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi higieniczne dla 
ludzi, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, świadcze-
nie usług medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermato-
logii, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi w zakresie 
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], laserowe 
usuwanie żylaków, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetycz-
ny pajączków, usługi laserowego usuwania owłosienia, kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi w zakresie la-
serowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry 
za pomocą lasera .

(111) 339878 (220) 2020 08 18 (210) 517239
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) KOŃCZYŃSKA AGNIESZKA KAZUMI, Miałkówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KazumI

(540) 

(531) 28 .03 .99, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 27 .05 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w  zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, usługi marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i  materiałów drukowanych], rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych w  Internecie, rozpowszechnianie produktów 
do  celów reklamowych, usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży to-
warów, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, udzielanie informacji konsu-
menckich o produktach w zakresie kosmetyków, udostępnianie porad 
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi infor-
macyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie pro-
duktów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
pielęgnacyjnych, 44 doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, 
higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody, 
gabinety pielęgnacji skóry, informacje dotyczące masażu, masaż, ma-
saże, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na twarz, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, 
pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez 
salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze do-
tyczące urody, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradz-
twa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, manicure, usługi manicu-
re i pedicure, usługi w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczą-
cego makijażu i nakładania makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, usługi pielęgnacji stóp, medyczna pielęgna-
cja stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, 
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi w  zakresie pielęgnacji 
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, 
zabiegi higieniczne dla ludzi, konsultacje medyczne, poradnictwo me-
dyczne, świadczenie usług medycznych, doradztwo medyczne w za-
kresie dermatologii, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], lase-
rowe usuwanie żylaków, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, usługi laserowego usuwania owłosienia, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi w zakresie laserowego od-
mładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera .

(111) 339879 (220) 2020 08 19 (210) 517293
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) HUSAR DANIEL UNIQ, Górki Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIQ
(540) 

(531) 05 .03 .11, 05 .03 .14, 26 .01 .03, 26 .04 .01, 27 .05 .01
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  użytku osobistego, kosme-
tyki i  preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nie-
lecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki 
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do  twa-
rzy, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji ciała, ekstrakty roślinne 
i  ziołowe do  celów kosmetycznych, kosmetyki z  dodatkiem ole-
ju konopnego, olejki do  ciała, olejki do  włosów, olejki do  twarzy, 
olejki do golenia, olejki do brody, olejki do ciała [kosmetyki], olejki 
naturalne do celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], olejki eteryczne na  kojenie nerwów, olejki do  ciała i  twa-
rzy, olejki eteryczne do  stosowania w  aromaterapii, kule do  kąpieli 
nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, olejki do celów ko-
smetycznych na bazie oleju konopnego, 5 ekstrakty roślinne i zioło-
we do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, suplementy 
ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, mieszanki ziołowe do użyt-
ku medycznego, lecznicze dodatki do  żywności, suplementy diety 
zawierające olej konopny, susz konopny o właściwościach zdrowot-
nych, olej konopny o właściwościach zdrowotnych, kremy lecznicze, 
kremy uśmierzające ból, miejscowe kremy znieczulające, lecznicze 
kremy ochronne, lecznicze kremy do skóry, lecznicze kremy do ust, 
lecznicze kremy do ciała, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy 
lecznicze do  ochrony skóry, kremy ziołowe do  celów medycznych, 
kremy z dodatkiem oleju konopnego dla celów leczniczych, prepa-
raty do kąpieli, lecznicze, sole mineralne do kąpieli, preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli z dodatkiem oleju konop-
nego dla celów leczniczych, białkowe suplementy diety, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety dla ludzi, suplementy 
diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy diety 
ze  sproszkowanym białkiem, suplementy diety poprawiające kon-
dycję i  wytrzymałość, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, żelki witaminowe, żelki z dodatkiem oleju ko-
nopnego o właściwościach zdrowotnych, 34 aerozole do inhalowa-
nia i substancje nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych, 
aromaty chemiczne w  płynie stosowane do  napełniania wkładów 
do  elektronicznych papierosów, artykuły dla palaczy, nie  z  metalu 
szlachetnego, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły 
do użytku z tytoniem, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papiero-
sowej, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, cybuchy do fajek, 
elektroniczne fajki wodne, fajki wodne, filtry do fajek, filtry do papie-
rosów, filtry do  tytoniu, inhalatory do  stosowania jako alternatywa 
dla papierosów tytoniowych, kartomizery do  papierosów elektro-
nicznych, kartridże do  papierosów elektronicznych, kieszonkowe 
zapalniczki nie  z  metali szlachetnych, lufki do  papierosów, naboje 
do kartridżów do papierosów elektronicznych, nawilżacze do tyto-
niu, papierosy (filtry do-), papierosy zawierające substytuty tytoniu, 
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, 
płyn do  papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, płyn do  papierosów elektronicznych [e-liquid] za-
wierający glicerynę roślinną, płyny do  elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, przybory dla palaczy, pu-
dełka na papierosy, środki aromatyzujące do stosowania w papiero-
sach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż 
olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, substancje 
do inhalowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aro-
matyczne, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), tacki do  fajek, uchwyty do papierosów elektronicznych, 
urządzenia do  podgrzewania substytutów tytoniu w  celu wdycha-
nia, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i  płyny do  nich, wkłady zawierające chemiczne substancje aroma-
tyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowa-
nia doustnego, zapalniczki dla palaczy, zapalniczki do  papierosów, 
zapalniczki do  papierosów, nie  z  metali szlachetnych, zapalniczki 
do papierosów z metalu szlachetnego, zapalniczki nie z metali szla-
chetnych [nie  do  samochodów], zapalniczki z  metali szlachetnych, 
zestawy do  palenia papierosów elektronicznych, zioła do  palenia, 
papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów me-
dycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do stosowania w papierosach 
elektronicznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do stosowania w wapo-
ryzatorach, susze do stosowania w waporyzatorach, vape pen, vape 
pod, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do sto-

sowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami zawierającymi 
olej konopny, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ekstraktami 
roślinnymi i  ziołowymi do  celów leczniczych, usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  artykułami do  stosowania z  substytutami ty-
toniu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suszem konopnym, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami do  stosowania z  tyto-
niem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami zawierającymi olej konopny, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  suszem konopnym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z substy-
tutami tytoniu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ekstraktami 
roślinnymi i  ziołowymi dla celów leczniczych, usługi sprzedaży de-
talicznej kosmetyków zawierających olej konopny, usługi sprzedaży 
hurtowej kosmetyków zawierających olej konopny, usługi sprzeda-
ży detalicznej preparatów do  kąpieli zawierających olej konopny, 
usługi sprzedaży hurtowej preparatów do kąpieli zawierających olej 
konopny, usługi sklepów detalicznych online związane z produkta-
mi kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych 
online związane z  produktami zawierającymi olej konopny, usługi 
w zakresie zamówień online, skomputeryzowane usługi w zakresie 
składania zamówień online, usługi handlu elektronicznego, sprze-
daż za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów internetowych, 
usługi sprzedaży detalicznej oleju konopnego, usługi sprzedaży hur-
towej oleju konopnego .

(111) 339880 (220) 2020 06 29 (210) 515334
(151) 2021 03 09 (441) 2020 11 23
(732) FUNDACJA FILMOWA WARSZAWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAF
(510), (511) 41 organizowanie festiwali .

(111) 339881 (220) 2020 08 25 (210) 515357
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) TAX ADVISORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GT TaxAGroup
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .02 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .11, 27 .05 .23, 29 .01 .12
(510), (511) 16 książki, broszury, biuletyny informacyjne, gazety, 
czasopisma [periodyki], 35 audyt działalności gospodarczej, audyt 
finansowy, doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności go-
spodarczej, fakturowanie, przygotowywanie zeznań podatkowych, 
planowanie podatkowe w  zakresie rachunkowości, kompleksowe 
przeglądy podatkowe, pomoc przy rozliczaniu podatków, bieżące 
doradztwo rachunkowe, wycena przedsiębiorstw, doradztwo trans-
akcyjne, analizy sprawozdań finansowych, kontrola zgodności istnie-
jących rozwiązań finansowo-księgowych z wymogami prawa, ocena 
ryzyka strategicznego i  operacyjnego firm, sporządzanie sprawoz-
dań finansowych, 36 doradztwo w  sprawach finansowych, eksper-
tyzy do celów podatkowych pod kątem finansowym, ekspertyzy dla 
celów fiskalnych pod katem finansowym, ocena ryzyka finansowego, 
41 organizowanie i  prowadzenie: szkoleń, warsztatów, konferencji, 
kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów dotyczących zagad-
nień podatkowych, pisanie, redagowanie i  publikowanie tekstów 
dot . zagadnień podatkowych, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, tłumaczenia .

(111) 339882 (220) 2020 06 30 (210) 515366
(151) 2020 12 08 (441) 2020 08 24
(732) WIŚNIEWSKI MICHAŁ, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MW
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(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01, 24 .09 .02, 24 .09 .05, 24 .09 .07, 24 .09 .10
(510), (511) 9 muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 materiały 
drukowane, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, 26 dodatki do odzie-
ży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i  promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, usłu-
gi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, 38 usługi transmisyjne, 41 produkcja nagrań audio 
i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, usługi 
w  zakresie przedstawień na  żywo, organizowanie konferencji, wy-
staw i  konkursów, usługi wydawnicze, usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, usłu-
gi w zakresie gry w pokera .

(111) 339883 (220) 2020 08 07 (210) 515463
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) FUNDACJA KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRD KRAJOWE CENTRUM
(540) 

(591) żółty, czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 24 .17 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 26 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .23, 29 .01 .15
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, przeprowadzanie sonda-
ży głównie w  zakresie rozpoznania i  lokalizacji zagrożenia, działal-
ność gospodarcza (prowadzenie badań), aukcje publiczne na  cele 
fundacji, prowadzenie sprzedaży hurtowej i  detalicznej towarów 
związanych z  bezpieczeństwem na  drogach, osiedlach, ulicach, 36 
organizowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie 
sponsorów do  finansowania działalności dobroczynnej, 41 usługi 
z zakresu edukacji, nauczanie, szkolenia, organizacja różnorodnych 
kursów związanych z  bezpieczeństwem ruchu drogowego jak kur-
sy przygotowujące do uzyskania karty rowerowej, motorowerowej, 
samochodowego prawa jazdy, kursy w  zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej, szkolenie kierowców w zakresie doskonalenie tech-
niki jazdy, organizacja konkursów, praktycznych pokazów i  innych 
imprez w  tematyce bezpieczeństwa, organizowanie loterii na  cele 
fundacji, organizowanie obozów tematycznych, emisja programów 
radiowych i  telewizyjnych w  tematyce zagrożeń i  bezpieczeństwa 
głównie ruchu drogowego, 44 usługi w zakresie badań medycznych 
kierowców oraz badań zdolności psychotechnicznych do prowadze-
nia pojazdów .

(111) 339884 (220) 2020 07 06 (210) 515613
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) 4D GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)

(540) (znak słowny)
(540) 4D GRUPA
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, pomoc 
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, zarządzanie proce-
sami biznesowymi, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
nadzór nad działalnością gospodarczą, opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, usługi inspekcji i  unowocześniania procesów biz-
nesowych, usługi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, 
pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, 
informacje na  temat metod sprzedaży, negocjowanie i  rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży 
towarów, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania 
zapasami, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, pośred-
nictwo w  zakresie reklamy, organizowanie i  prowadzenie spotkań 
biznesowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal-
nych, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradztwa 
budowlanego, informacja budowlana, dostarczanie informacji z za-
kresu przemysłu budowlanego, konsultacje budowlane, konsultacje 
w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, wynajem na-
rzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i  konserwacyjnego, usługi w  zakresie wypożyczania maszyn 
budowlanych, informacja o najmie sprzętu budowlanego, naprawa 
lub konserwacja sprzętu budowlanego, 41 usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i  sportowe, nauczanie i  szkolenia, edukacja zawodowa, 
doradztwo zawodowe, podyplomowe kursy szkoleniowe, kształce-
nie ustawiczne, kursy szkoleniowe w  zakresie inżynierii, nauczanie 
w  zakresie ekonomii i  zarządzania, edukacja prawna, doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji eduka-
cyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, orga-
nizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie szkoleń 
biznesowych, prowadzenie konferencji biznesowych, publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 usługi naukowe i  technolo-
giczne, usługi projektowania, opracowywanie projektów budowla-
nych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budow-
lanych, usługi w zakresie technologii informacyjnych .

(111) 339885 (220) 2020 07 09 (210) 515782
(151) 2021 01 19 (441) 2020 10 05
(732) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aqualime
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 01 .15 .15, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wapniowy, 
wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia, związki zawiera-
jące węglan wapnia, węglan wapnia w proszku, 19 wapień, wapień 
w postaci granulowanej, wapień w postaci proszku, wapno, wapno 
palone, wapno palone mielone, skała kruszona, kamień wapienny .

(111) 339886 (220) 2020 08 20 (210) 516047
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) OCHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCHO Ośrodki Chirurgii Oka prof . Zagórskiego
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .22, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, pre-
paraty weterynaryjne, środki sanitarne do  celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje przystosowane do celów leczniczych, 
medycznych i użytku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, su-
plementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki odkażające, 9 urządzenia i  przyrządy naukowe, badawcze, 
fotograficzne, audiowizualne, optyczne, pomiarowe, do  celów dy-
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reproduk-
cji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media 
i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfro-
we lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, 
komputery i  peryferyjne urządzenia komputerowe, 10 urządzenia 
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, protezy oczu, materiały do zszy-
wania stosowane w  chirurgii, urządzenia terapeutyczne i  wspoma-
gające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia 
do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, 35 organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami własnymi lub dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i  kulturalna, przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, 
targów, wystaw, 42 naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
prace badawczo-rozwojowe, badania badawcze, badania kliniczne, 
44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi .

(111) 339887 (220) 2020 08 20 (210) 516050
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) OCHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .22, 26 .11 .06, 26 .11 .12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, pre-
paraty weterynaryjne, środki sanitarne do  celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje przystosowane do celów leczniczych, 
medycznych i użytku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, su-
plementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki odkażające, 9 urządzenia i  przyrządy naukowe, badawcze, 
fotograficzne, audiowizualne, optyczne, pomiarowe, do  celów dy-
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reproduk-
cji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media 
i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfro-
we lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, 
komputery i  peryferyjne urządzenia komputerowe, 10 urządzenia 
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, protezy oczu, materiały do zszy-
wania stosowane w  chirurgii, urządzenia terapeutyczne i  wspoma-
gające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia 
do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-

lętami, 35 organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami własnymi lub dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i  kulturalna, przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, 
targów, wystaw, 42 naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
prace badawczo-rozwojowe, badania badawcze, badania kliniczne, 
44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi .

(111) 339888 (220) 2020 08 20 (210) 516054
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) OCHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCHO
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .22, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, pre-
paraty weterynaryjne, środki sanitarne do  celów medycznych, die-
tetyczna żywność i substancje przystosowane do celów leczniczych, 
medycznych i użytku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, su-
plementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki odkażające, 9 urządzenia i  przyrządy naukowe, badawcze, 
fotograficzne, audiowizualne, optyczne, pomiarowe, do  celów dy-
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reproduk-
cji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media 
i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfro-
we lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, 
komputery i  peryferyjne urządzenia komputerowe, 10 urządzenia 
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, protezy oczu, materiały do zszy-
wania stosowane w  chirurgii, urządzenia terapeutyczne i  wspoma-
gające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia 
do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, 35 organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami własnymi lub dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i  kulturalna, przygotowywanie, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, 
targów, wystaw, 42 naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
prace badawczo-rozwojowe, badania badawcze, badania kliniczne, 
44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi .

(111) 339889 (220) 2020 07 17 (210) 516148
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPUR, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newcolours
(540) 

(591) czarny, szary, ciemnoszary, fioletowy, różowy, jasnozielony, 
zielony, ciemnozielony, jasnoniebieski, niebieski, żółty, biały
(531) 03 .13 .01, 26 .11 .03, 29 .01 .15, 27 .05 .01
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(510), (511) 2 farby do  drewna, metalu, ceramiki i  tworzywa, farby 
wodne, olejne, farby akrylowe, preparaty chemiczne do konserwacji, 
barwienia, ozdoby i  ochrony drewna i  materiałów drewnopochod-
nych, bejce, oleje, lakiery, impregnaty do drewna .

(111) 339890 (220) 2020 07 22 (210) 516304
(151) 2021 04 13 (441) 2020 12 28
(732) SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerwonak (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJSTER PLUS
(540) 

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 02 .01 .01, 26 .04 .14, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i  osłony okienne, 
niemetalowe konstrukcje i  budynki przenośne, drewno i  sztuczne 
drewno, płyty budowlane niemetalowe, boazeria niemetalowa, sys-
temy dociepleń, szkło budowlane, izolacyjne, okienne, wypełniacze 
szczelin, materiały do spoinowania i szpachlowania, masy wyrównu-
jące i szpachlowe, cegły, bloczki betonowe, dachówki niemetalowe, 
rynny niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, skała, glina i mine-
rały, gotowe kamienie brukowe, smoła, pak, bitumy i asfalt, osłony 
pancerne, niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak kamień, beton i  marmur, zawarte w  tej klasie, 35 
usługi sprzedaży następujących towarów: metalowe drzwi i  bramy 
oraz okna i  osłony okienne, metalowe konstrukcje i  budynki prze-
nośne, metalowe materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne, 
metalowe materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone będące 
półproduktami, metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pa-
kowania, drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, rozcieńczal-
niki i  zagęszczacze do  powłok oraz barwników i  tuszów, powłoki, 
żywice naturalne, farby, lakiery i pokosty, preparaty do konserwacji 
i zabezpieczania, środki ścierne i polerskie, preparaty do czyszczenia 
i  odświeżania, smary, przemysłowe tłuszcze, woski i  płyny, miesza-
niny pochłaniające kurz, drewno stosowane jako materiał opałowy, 
świece i knoty do oświetlenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrzą-
dy do obróbki materiałów – budowlane oraz do naprawy i konser-
wacji,niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne, nieme-
talowe konstrukcje i budynki przenośne, drewno i sztuczne drewno, 
płyty budowlane, boazeria, systemy dociepleń, szkło budowlane 
oraz izolacyjne i  okienne, wypełniacze szczelin,materiały do  spo-
inowania i  szpachlowania, masy wyrównujące i  szpachlowe, cegły, 
bloczki betonowe, dachówki, rynny,sufity, kamień, skała, glina i mi-
nerały, gotowe kamienie brukowe, smoła, pak, bitumy i asfalt, osłony 
pancerne, statuetki i dzieła sztuki wykonane z kamienia oraz betonu 
i  marmuru, stolarka budowlana, wyroby z  tworzyw sztucznych dla 
budownictwa, materiały izolacyjne i wypełniające oraz uszczelniają-
ce, chemia budowlana, materiały podłogowe,materiały do produkcji 
meblarskiej, elewacje i wykończenia ścian, siding – panele z drewna, 
metalu lub tworzyw sztucznych, płyty gipsowo-kartonowe, folie da-
chowe, blachy dachówkowe, papy, pokrycia bitumiczne, meble, dy-
wany i wykładziny podłogowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi w  zakresie 
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlo-
wych, usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlo-
we, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w  zakresie organi-
zowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie 
targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie pośrednic-
twa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlo-
wego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i do-
boru produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, wynajem 
narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego,rozbiórkowego, czysz-

czącego i  konserwacyjnego, nadzór budowlany, usługi montażu 
mebli, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi montażowe, 
serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, mebli, maszyn 
budowlanych, usługi w  zakresie kompleksowej obsługi inwestycji 
budowlanych .

(111) 339891 (220) 2020 07 23 (210) 516391
(151) 2021 02 04 (441) 2020 10 19
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heyah 01
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .09 .15, 27 .07 .01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-
nia dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urządze-
nia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne: aparaty tele-
foniczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno 
mówiące, słuchawki telefoniczne, przewody, sprzęt do  korzystania 
z  telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do  telefonów, 
ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty telefo-
niczne do  automatów, karty telefoniczne do  telefonów komórko-
wych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne, 
urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące z kompute-
rami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czyste i za-
pisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty 
DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie 
i  programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i  programy 
komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki gra-
ficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do  telefonów komórko-
wych, komputery przenośne, modemy, laptopy, urządzenia do  ko-
munikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do  radiokomunikacji, 
telefoniczne urządzenia nadawcze i  zestawy nadawcze, nadajniki 
telekomunikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, 
odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektronicz-
ne, oprogramowanie i programy komputerowe, programy i oprogra-
mowanie do  mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy 
i oprogramowanie komputerowe do obsługi usług telekomunikacyj-
nych, 16 papier, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej klasie, wy-
dawnictwa muzyczne, literackie i  książkowe, programy imprez roz-
rywkowych, okładki płyt CD i  DVD, kaset audio, wydawnictwa 
reklamowe, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fo-
tografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy: naklejki, na-
lepki, obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupony papiero-
we, kartki okolicznościowe, przewodniki, 35 usługi w  zakresie 
reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i  sprzedaż 
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i  próbek reklamowych, 
również za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu: 
usługi marketingowe, usługi impresariów w  działalności artystycz-
nej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom za  pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefo-
niczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyski-
wanie danych do  komputerowych baz danych, pozyskiwanie 
i  systematyzacja danych związanych z  działalnością gospodarczą, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych, organizowanie targów i  wystaw w  celach handlo-
wych i  reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, pre-
zentacja produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
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usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży urządzeń 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
urządzeń i  przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, 
aparatów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, te-
lefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno 
mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten, 
baterii do  telefonów, ładowarek, obudów do  telefonów, zestawów 
słuchawkowych, uchwytów i  pokrowców do  telefonów komórko-
wych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefo-
nicznych do telefonów komórkowych, kart sim, kart magnetycznych 
kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń do  przetwarzania in-
formacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywa-
nia danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych 
nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, pro-
gramów komputerowych, komputerów przenośnych, laptopów, 
urządzeń do  komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników 
radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunika-
cyjnych, przenośnej aparatury do  radiokomunikacji, modemów, 
osprzętu do przetwarzania danych, interfejsów komputerowych, pu-
blikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory mu-
zyczne i wizualne, oprogramowania i programów komputerowych, 
oprogramowania i  programów do  mobilnych urządzeń komunika-
cyjnych, oprogramowania i programów komputerowych do obsługi 
usług telekomunikacyjnych, materiałów piśmiennych, wydawnictw 
muzycznych, literackich i  książkowych, książek, czasopism, gazet, 
dzienników, periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalen-
darzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, bile-
tów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, sys-
tematyzacji pisemnych informacji za  pośrednictwem sieci 
telefonicznych, Internetu, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, 
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesy-
łanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty 
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, dostarczanie pakie-
tów informacji handlowej, informacji o  działalności gospodarczej, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań 
odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi w  zakresie umożliwiania wymiany informacji i  konwersacji 
w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w cza-
sie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu 
i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w za-
wieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośred-
nictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi 
sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinfor-
matycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednic-
twem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, informacja 
o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emi-
sja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, sponsoro-
wanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, 
sportowych, organizacja zbiórek środków finansowych, zbiórki fun-
duszy na  cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, 
sportowe, ekologiczne, wycena kosztów naprawy, 37 usługi budowla-
ne, usługi naprawy w  zakresie telekomunikacji, technologii informa-
cyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy maszyn i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, naprawy masztów, konstrukcji i sieci telekomunikacyjnych, 
usługi instalacyjne, budowa masztów i  konstrukcji telekomunikacyj-
nych, budowa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa apa-
ratów telefonicznych i  osprzętu telefonicznego, urządzeń do  nagry-
wania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nadajników 
telekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 38 usługi telekomuni-
kacyjne zawarte w tej klasie, informacja o telekomunikacji, łączność 
telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, 
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale 
komputerowe, przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Inter-
net, zapewnianie dostępu do  Internetu, połączenie z  Internetem 
za  pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci telefo-
nii komórkowej lub cyfrowej w  zakresie obsługi połączeń abonen-
tów, usługi przekazywania głosu i  obrazu w  systemie przekazu fo-
nicznego i  cyfrowego, obsługa telekonferencji, usługi teleksowe 
i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji 
dotyczących bieżących wydarzeń, usługi zbierania i przekazywania 
informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej i  obrazowej 
za  pośrednictwem komputerów i  sieci informatycznych, przekazy-
wanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie 
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarne-

go, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania poczty elek-
tronicznej za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfro-
wej, usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z  sieciami 
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania głosu, 
obrazu i  danych za  pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej, 
satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i  linii telekomunikacyj-
nych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, dostarcza-
nie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświe-
tlaczu aparatu telefonicznego: usługi transmisji danych z pamięci te-
lefonów komórkowych na strony internetowe i ze stron internetowych 
do  pamięci telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, usługi 
w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie 
realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, te-
lefonów komórkowych i cyfrowych, usługi przekazywania informacji 
lokalnej dotyczącej obszaru, na którym znajduje się odbiorca zgod-
nie z  indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne 
świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie infor-
macji tekstowych, dźwiękowych i  obrazowych za  pośrednictwem 
Internetu, emisja programów radiowych i  telewizyjnych, usługi 
umożliwiania dostępu do plików danych zawierających utwory mu-
zyczne i  wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie informacji 
o  telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Interne-
tu, Intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych: udzie-
lanie i zapewnianie dostępu do oprogramowania i programów kom-
puterowych, baz danych, systemów teleinformatycznych: usługi 
w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie 
działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i  telefonów 
komórkowych, usługi doradcze, konsultacyjne i  informacyjne w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 39 udzielanie informacji telefo-
nicznych w zakresie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie 
usług w  tym zakresie, magazynowanie elektronicznych nośników 
danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozrywki: usługi dotyczą-
ce działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, organizowanie 
i  prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyj-
nych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez do-
broczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowa-
nie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród w  dziedzinie 
sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, 
techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie pokazów, wy-
staw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki, 
sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, 
usługi informacji o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozryw-
kowych, usługi informacji o edukacji, rekreacji, usługi klubów zdro-
wia, usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi 
parków i  klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań 
audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-
-line książek, periodyków, usługi wydawnicze wydawnictw muzycz-
nych, usługi komponowania muzyki, usługi wypożyczania nagrań 
dźwiękowych i  audiowizualnych, usługi w  zakresie fotografowania, 
usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygoto-
wywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż progra-
mów radiowych i  telewizyjnych, obsługa gier w  systemie on-line, 
usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o edukacji i szkoleniach 
w  dziedzinie telekomunikacji, działalności gospodarczej, finansów, 
ubezpieczeń, usługi pobierania i odtwarzania plików danych zawie-
rających utwory muzyczne i  wizualne, 42 usługi w  zakresie badań 
naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich pro-
jektowanie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowicie 
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
oraz zarządzanie witrynami i  stronami internetowymi, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną i konwersja danych 
z formy elektronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca 
na  serwerach, wynajmowanie i  udostępnianie zasobów serwerów 
i  sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów stron interneto-
wych, odzyskiwanie danych z  komputerów i  telefonów komórko-
wych, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie 
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serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, 
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania i programów kom-
puterowych, usługi projektowania systemów komputerowych, pro-
jektowanie, serwisowanie i  modernizacja systemów komputero-
wych, usługi wdrażania systemów komputerowych, usługi 
programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania, 
leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi udo-
stępniania oprogramowania i programów komputerowych poprzez 
sieci komputerowe, wycena kosztów naprawy, usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług .

(111) 339892 (220) 2020 07 23 (210) 516395
(151) 2021 02 04 (441) 2020 10 19
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heyah 01
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .15, 27 .07 .01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-
nia dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urządze-
nia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty tele-
foniczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno 
mówiące, słuchawki telefoniczne, przewody, sprzęt do  korzystania 
z  telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do  telefonów, 
ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty telefo-
niczne do  automatów, karty telefoniczne do  telefonów komórko-
wych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne, 
urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące z kompute-
rami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czyste i za-
pisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty 
DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie 
i  programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i  programy 
komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki gra-
ficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do  telefonów komórko-
wych, komputery przenośne, modemy, laptopy, urządzenia do  ko-
munikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do  radiokomunikacji, 
telefoniczne urządzenia nadawcze i  zestawy nadawcze, nadajniki 
telekomunikacyjne, aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, 
odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektronicz-
ne, oprogramowanie i programy komputerowe, programy i oprogra-
mowanie do  mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy 
i oprogramowanie komputerowe do obsługi usług telekomunikacyj-
nych, 16 papier, wyroby z papieru i tektury zawarte w tej klasie, wy-
dawnictwa muzyczne, literackie i  książkowe, programy imprez roz-
rywkowych, okładki płyt CD i  DVD, kaset audio, wydawnictwa 
reklamowe, książki: czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fo-
tografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy: naklejki, na-
lepki: obwoluty, plakaty, prospekty, koperty, bilety i kupony papiero-
we, kartki okolicznościowe, przewodniki, 35 usługi w  zakresie 
reklamy, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i  sprzedaż 
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i  próbek reklamowych, 
również za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, 
usługi marketingowe, usługi impresariów w  działalności artystycz-
nej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, 
badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom za  pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefo-
niczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyski-
wanie danych do  komputerowych baz danych: pozyskiwanie 
i  systematyzacja danych związanych z  działalnością gospodarczą, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych: komputerowe zarzą-

dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych, organizowanie targów i  wystaw w  celach handlo-
wych i  reklamowych: publikowanie tekstów sponsorowanych: pre-
zentacja produktów w  mediach dla celów sprzedaży-detalicznej, 
usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży urządzeń 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
urządzeń i  przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, 
aparatów telefonicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, te-
lefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno 
mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten, 
baterii do  telefonów, ładowarek, obudów do  telefonów, zestawów 
słuchawkowych, uchwytów i  pokrowców do  telefonów komórko-
wych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefo-
nicznych do  telefonów^ komórkowych, kart sim, kart magnetycz-
nych kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania 
informacji, współpracujących z  komputerami w  zakresie przekazy-
wania danych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycz-
nych nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, 
programów komputerowych, komputerów przenośnych, laptopów, 
urządzeń do  komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników 
radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomunika-
cyjnych, przenośnej aparatury do  radiokomunikacji, modemów, 
osprzętu do przetwarzania danych, interfejsów komputerowych, pu-
blikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory mu-
zyczne i wizualne, oprogramowania i programów komputerowych: 
oprogramowania i  programów do  mobilnych urządzeń komunika-
cyjnych, oprogramowania i programów komputerowych do obsługi 
usług telekomunikacyjnych, materiałów piśmiennych, wydawnictw 
muzycznych, literackich i  książkowych, książek, czasopism, gazet, 
dzienników, periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalen-
darzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, bile-
tów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, sys-
tematyzacji pisemnych informacji za  pośrednictwem sieci 
telefonicznych, Internetu: usługi rejestracji, transkrypcji, składu, 
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesy-
łanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty 
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, dostarczanie pakie-
tów informacji handlowej, informacji o  działalności gospodarczej, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań 
odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi w  zakresie umożliwiania wymiany informacji i  konwersacji 
w zakresie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w cza-
sie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu 
i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w za-
wieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośred-
nictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi 
sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinfor-
matycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednic-
twem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, informacja 
o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emi-
sja i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, sponsoro-
wanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, 
sportowych, organizacja zbiórek środków finansowych, zbiórki fun-
duszy na  cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, 
sportowe, ekologiczne, wycena kosztów naprawy, 37 usługi budowla-
ne, usługi naprawy w  zakresie telekomunikacji, technologii informa-
cyjnej (IT) i elektroniki, w tym naprawy maszyn i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, naprawy masztów, konstrukcji i sieci telekomunikacyjnych, 
usługi instalacyjne, budowa masztów i  konstrukcji telekomunikacyj-
nych, budowa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa apa-
ratów telefonicznych i  osprzętu telefonicznego, urządzeń do  nagry-
wania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nadajników 
telekomunikacyjnych, informacja o naprawach, 38 usługi telekomu-
nikacyjne zawarte w  tej klasie, informacja o  telekomunikacji, łącz-
ność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cy-
frowej, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez 
terminale komputerowe, przydzielanie użytkownikom dostępu 
do sieci Internet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z In-
ternetem za  pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora 
sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń 
abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przeka-
zu fonicznego i cyfrowego, obsługa telekonferencji, usługi telekso-
we i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania infor-
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macji dotyczących bieżących wydarzeń, usługi zbierania 
i przekazywania informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, 
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu 
satelitarnego, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania 
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 
lub cyfrowej, usługi poczty głosowej, udostępnianie połączeń z sie-
ciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania 
głosu, obrazu i danych za pośrednictwem telefonii analogowej, cy-
frowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomuni-
kacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do  witryn internetowych, do-
starczanie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu 
do baz danych, umożliwianie dostępu do stron internetowych za po-
średnictwem telefonii komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio 
na  wyświetlaczu aparatu telefonicznego: usługi transmisji danych 
z pamięci telefonów komórkowych na strony internetowe i ze stron 
internetowych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja sateli-
tarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwer-
sacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, 
Internetu, telefonów komórkowych i cyfrowych, usługi przekazywa-
nia informacji lokalnej dotyczącej obszaru, na  którym znajduje się 
odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomu-
nikacyjne świadczone przez portal internetowy obejmujące przesy-
łanie informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośred-
nictwem Internetu, emisja programów radiowych i  telewizyjnych, 
usługi umożliwiania dostępu do plików danych zawierających utwo-
ry muzyczne i wizualne, przedzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie infor-
macji o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Interne-
tu, Intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych, udzie-
lanie i zapewnianie dostępu do oprogramowania i programów kom-
puterowych, baz danych, systemów teleinformatycznych, usługi 
w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie 
działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie realnym 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i  telefonów 
komórkowych, usługi doradcze, konsultacyjne i  informacyjne w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 39 udzielanie informacji telefo-
nicznych w zakresie turystyki i organizacji podróży oraz oferowanie 
usług w  tym zakresie, magazynowanie elektronicznych nośników 
danych i dokumentów, 41 usługi nauczania i rozrywki, usługi dotyczą-
ce działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, organizowanie 
i  prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyj-
nych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez do-
broczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowa-
nie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród w  dziedzinie 
sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, 
techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie pokazów, wy-
staw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki, 
sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, 
usługi informacji o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozryw-
kowych, usługi informacji o edukacji, rekreacji: usługi klubów zdro-
wia, usługi klubów rozrywkowych: usługi klubów nocnych, usługi 
parków i  klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań 
audiowizualnych: usługi wydawnicze: publikowanie książek, publi-
kowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-
-line książek, periodyków, usługi wydawnicze wydawnictw muzycz-
nych, usługi komponowania muzyki, usługi wypożyczania nagrań 
dźwiękowych i  audiowizualnych, usługi w  zakresie fotografowania, 
usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygoto-
wywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż progra-
mów radiowych i  telewizyjnych, obsługa gier w  systemie on-line, 
usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o edukacji i szkoleniach 
w  dziedzinie telekomunikacji, działalności gospodarczej, finansów, 
ubezpieczeń, usługi pobierania i odtwarzania plików danych zawie-
rających utwory muzyczne i  wizualne, 42 usługi w  zakresie badań 
naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich pro-
jektowanie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowicie 
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
oraz zarządzanie witrynami i  stronami internetowymi, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną i konwersja danych 

z formy elektronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca 
na  serwerach, wynajmowanie i  udostępnianie zasobów serwerów 
i  sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów stron interneto-
wych, odzyskiwanie danych z  komputerów i  telefonów komórko-
wych, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie 
serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, 
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania i programów kompu-
terowych, usługi projektowania systemów komputerowych, projekto-
wanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, usłu-
gi wdrażania systemów komputerowych, usługi programowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania, leasing oprogra-
mowania i programów komputerowych, usługi udostępniania opro-
gramowania i programów komputerowych poprzez sieci kompute-
rowe, wycena kosztów naprawy, usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług .

(111) 339893 (220) 2020 04 17 (210) 512622
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAMOCHODOWANIE
(510), (511) 12 pojazdy, 35 sprzedaż samochodów, 36 ubezpiecze-
nia, usługi agentów ubezpieczeniowych, finansowanie nabycia sa-
mochodów w formie pożyczki, finansowanie nabycia samochodów 
w formie leasingu, 39 transport, wynajem samochodów .

(111) 339894 (220) 2020 04 17 (210) 512631
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROSTE SAMOCHODOWANIE
(510), (511) 12 pojazdy, 35 sprzedaż samochodów, 36 ubezpiecze-
nia, usługi agentów ubezpieczeniowych, finansowanie nabycia sa-
mochodów w formie pożyczki, finansowanie nabycia samochodów 
w formie leasingu, 39 transport, wynajem samochodów .

(111) 339895 (220) 2020 04 21 (210) 512718
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) MURDZIA KAROLINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY MAGIC ESSENCE Made for health & beauty
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 aromaty (olejki eteryczne), balsamy i  masła do  cia-
ła, ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, hydrolaty 
do  twarzy, kadzidełka, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
do  pielęgnacji skóry, kosmetyki do  makijażu, kremy kosmetyczne, 
kremy do twarzy i do ciała, kremy do odżywiania skóry do celów ko-
smetycznych, kremy do nawilżania skóry do celów kosmetycznych, 
kremy do rąk, kremy i żele do stóp, lotiony i toniki do twarzy i ciała, 
maseczki kosmetyczne do twarzy i do włosów, mleczka oczyszczają-
ce do celów kosmetycznych, mydła, odżywki i balsamy do włosów, 
olejki czyszczące, olejki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, olejki 
eteryczne, olejki toaletowe, olejki do  celów kosmetycznych, płyny 
i balsamy po goleniu, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, pomadki 
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, 
preparaty do golenia, preparaty do mycia, preparaty do pielęgnacji 
paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kąpielowe do  ce-
lów higienicznych, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, preparaty 
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toaletowe, produkty perfumeryjne, produkty złuszczające solne 
i cukrowe (peelingi), saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, szampony, środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, środki do pielęgnacji włosów, środki 
odświeżające powietrze [zapachowe], świece do  masażu do  celów 
kosmetycznych, woda lawendowa, woda różana, woda micelarna, 
woda perfumowana, zestawy kosmetyków, żele pod prysznic, żelo-
we płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 35 zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa kosmetyków, reklama, usługi promo-
cyjne, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 
publikowanie tekstów w zakresie zdrowia, higieny, pielęgnacji urody 
i stosowania preparatów kosmetycznych, 44 aromaterapia, usługi in-
formacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, higieny, pielęgnacji urody 
i  stosowania preparatów kosmetycznych, usługi w zakresie higieny 
i urody, usługi salonów piękności, zabiegi kosmetyczne .

(111) 339896 (220) 2020 05 06 (210) 513208
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) RECANET SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLO COOK
(510), (511) 29 produkty mleczne, jogurty, mięso, wędliny, ryby, owo-
ce morza, oleje i  tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby, sery, 30 ciasta, słodycze, sosy .

(111) 339897 (220) 2020 05 06 (210) 513209
(151) 2020 11 10 (441) 2020 07 27
(732) RECANET SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLO PORTAL
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, re-
klama, reklama za  pośrednictwem sieci komputerowej, promocja 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, telemarketing, wyszu-
kiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pomoc 
w  zarządzaniu działalnością gospodarczą w  zakresie sprzedaży to-
warów i  usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 39 dostawa 
żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów zamówionych ko-
respondencyjnie, dostarczanie przesyłek z żywnością, dostarczanie 
gotowych posiłków .

(111) 339898 (220) 2020 05 13 (210) 513372
(151) 2020 11 12 (441) 2020 07 27
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNET STACJONARNY
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 07 .01 .24, 14 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz-
ne, telefony przenośne, urządzenia do  nadawania, przekazywania 
i  odbioru w  systemie telefonii komórkowej, aparaty do  rejestracji, 
przekazu i  odtwarzania dźwięków i  obrazów, urządzenia do  prze-

twarzania informacji, urządzenia współpracujące z  komputerami 
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputero-
we, programy gier komputerowych, programy komputerowe anty-
wirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elek-
troniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośni-
ki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce 
do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD 
i  CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i  nagrania 
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze 
ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, 
kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z  magnetofonem, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki ksią-
żek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier 
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach 
CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny-
mi, pliki muzyczne do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, pliki 
graficzne do  ściągnięcia do  telefonu komórkowego, muzyka, treści 
audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampa-
nii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii 
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, usługi w  zakresie dystrybucji i  doręczania prospektów re-
klamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za po-
średnictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników 
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów za po-
średnictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematy-
zacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w syste-
mie on-line, prowadzenie kupna i  sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej 
i  promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów 
tj .: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, 
telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefo-
ny przenośne, urządzenia do  nadawania, przekazywania i  odbioru 
w  systemie telefonii komórkowej, aparaty do  rejestracji, przekazu 
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania in-
formacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
kazywania dźwięku i  obrazu, programy komputerowe, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy 
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządze-
nia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, pu-
blikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magne-
tyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty 
i pokrowce do  telefonów komórkowych, nagrane płyty kompakto-
we, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo 
i  nagrania audiowizualne, grafiki na  tapetę jako oprogramowania, 
wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina 
domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magneto-
fonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe 
czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych kon-
soli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych 
i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, 
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 38 usługi telekomunikacyj-
ne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjo-
narnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobie-
rania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale interneto-
we, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi do-
stępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, 
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi 
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i  obrazkowej w  sieciach 
telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i  obrazowej 
za  pośrednictwem komputerów i  sieci informatycznych, przekazy-
wanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie 
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wiadomości, danych, głosu i  obrazu za  pomocą przekazu satelitar-
nego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za  pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej i  telefonów komórkowych, usługi 
telekomunikacyjne spersonalizowane-w  zakresie dostępu do  treści 
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abo-
nenta z  możliwością wykorzystania przesyłania informacji od  abo-
nenta do  operatora w  celu wyboru usług, uczestniczenia w  grach 
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym 
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyj-
ne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sie-
ciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do prze-
kazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, 
cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za  po-
średnictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na  wyświetlaczu 
aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za po-
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów 
informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputero-
wej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), 
usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji 
do  filmów i  programów wideo dostarczanych za  pośrednictwem 
usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów 
telewizyjnych świadczone on-line z  sieci komputerowej oraz z  te-
lefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i  fabularnych, teleturniejów i  widowisk rozrywkowych 
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej 
i  radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, ob-
razu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem 
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i  światłowodowe-
go, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z  umożliwianiem wybo-
ru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji 
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i  transmisji 
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umoż-
liwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie do-
stępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci 
internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału 
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo-
gowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek 
z wyżej wymienionych usług .

(111) 339899 (220) 2020 05 15 (210) 513501
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 07
(732) KUCHARSKI JACEK, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QCC QUALIA CONSTRUCTION CONTROL
(540) 

(591) błękitny, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 27 .05 .19, 
27 .05 .22, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .01 .22
(510), (511) 37 budowa stalowych wyrobów, budownictwo, usługi 
doradztwa budowlanego, informacja o  naprawach, izolowanie bu-
dynków, budowa i  naprawa magazynów, konsultacje budowlane, 
montaż rusztowań, montaż drzwi i okien, nadzór budowlany, malo-
wanie, lakierowanie, prace konstrukcyjne, przygotowywanie terenu 
pod budowę, rozbiórka budynków, usługi inspekcji budowlanej, 
usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi nadzoru bu-
dowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie in-

stalacji elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, 
usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie 
budowy, usługi zarządzania budową, zabezpieczanie przed ogniem 
w  czasie budowy, zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, 
zapobieganie osiadaniu budynków i  poprawki w  tym zakresie, za-
rządzanie projektami budowlanymi na  terenie budowy, zbrojenie 
budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i  budowlanych, instalacja materiałów izolacyj-
nych, montaż instalacji na placach budowy, instalowanie gotowych 
elementów konstrukcyjnych, konserwacja i naprawa budynków, in-
stalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie 
i  naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja systemów inżynierii 
środowiska, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, mon-
taż i naprawa instalacji grzewczych, montaż i naprawa instalacji alar-
mowych przeciwpożarowych, naprawa zamków, układanie kabli, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od we-
wnątrz, zabezpieczanie przed korozją, usługi elektryków, 42 kontrola 
jakości, opracowywanie projektów technicznych, badania technicz-
ne, badania w dziedzinie budownictwa, miernictwo, pomiary, certy-
fikacja w kontroli jakości, projektowanie budowlane, nadzór i inspek-
cja techniczna, testowanie materiałów, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne dotyczące architektu-
ry, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi architektoniczne, 
usługi pomiaru przepływu powietrza, oceny techniczne związane 
z projektowaniem, projektowanie działań zaradczych w celu usunię-
cia wad w konstrukcjach, projektowanie systemów elektronicznych, 
projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, usługi w zakresie projektowania budynków .

(111) 339900 (220) 2020 05 21 (210) 513720
(151) 2021 01 05 (441) 2020 09 21
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturell IMMUNO kids
(540) 

(591) biały, zielony, czerwony, pomarańczowy, niebieski, żółty, 
granatowy
(531) 03 .13 .04, 03 .13 .05, 05 .03 .11, 05 .07 .09, 05 .07 .21, 11 .03 .02, 
11 .03 .04, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 kosmetyki, w  tym kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do  twarzy i  ciała, balsamy i  lotiony do  twarzy i  ciała, masła do  cia-
ła, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do gole-
nia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, 
preparaty do  pielęgnacji włosów, preparaty do  opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, preparaty do  depilacji, przybory toaletowe i  kosmetyczne, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki 
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami-
ny, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le-
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje 
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do  celów medycznych, produkty biologiczne, 
bakteriobójcze do  celów medycznych, szczepionki, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do  celów me-
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, środki i  materiały dentystyczne, płyny farma-
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ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały 
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i  mate-
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów leczniczych, 
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary 
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty 
i  instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry .

(111) 339901 (220) 2020 05 22 (210) 513836
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RÓŻOWE OKULARY
(510), (511) 44 usługi optyczne, badania optyczne, dopasowywanie 
soczewek optycznych, usługi badania wzroku[zakłady optyczne], 
usługi optometrystyczne .

(111) 339902 (220) 2019 06 10 (210) 500920
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mobile frame extension
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .04
(510), (511) 42 badania naukowe, badania w  zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
testowanie materiałów, usługi doradcze w  dziedzinie technologii, 
wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania labora-
toryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące 
technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie tech-
niki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i prze-
mysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie 
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projek-
towanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie nowych 
produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów prze-
mysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie me-
tod produkcji, prace badawczo-rozwojowe w  zakresie produktów, 
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, planowanie 
projektu, projektowanie modeli, projektowanie przyrządów, projek-
towanie opakowań, analiza projektu produktu, analizy wykonalno-
ści projektu, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie 
techniczne i doradztwo, projektowanie ramowych konstrukcji prze-
strzennych, projektowanie naukowe i technologiczne, 45 zarządza-
nie prawami autorskimi, zarządzanie i  wykorzystywanie praw wła-
sności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie 
na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności prze-
mysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowa-
nie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zareje-
strowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, 
licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków 
towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysło-
wej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie .

(111) 339903 (220) 2020 09 18 (210) 518436
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) KOWALSKI PIOTR LEGANTI, Kazuń Nowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Leganti
(540) 

(591) niebieski, granatowy, czarny
(531) 24 .15 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgo-
wość i  rachunkowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, 
rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności 
księgowość, skomputeryzowana księgowość, usługi konsultingowe 
w  zakresie księgowości podatkowej, usługi w  zakresie księgowości 
i rachunkowości, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachun-
kowości, rachunkowość, rachunkowość komputerowa, skomputery-
zowana rachunkowość, skomputeryzowane prowadzenie rachunko-
wości, udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], 
usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące rachunkowości, zarządzanie rachunko-
wością .

(111) 339904 (220) 2020 05 31 (210) 514157
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) KOPROWSKI MIROSŁAW EXALT EXPORT-IMPORT, Mława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXALT
(510), (511) 9 przyrządy do pomiaru wagi, wagi precyzyjne, oprogra-
mowanie komputerowe, 12 wózki transportowe, 16 etykiety jako 
materiał eksploatacyjny przeznaczony do  prezentacji określonych 
treści, w tym tekstu i grafiki, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej i detalicznej, w tym sprzedaż internetowa: wyrobów metalowych 
bądź z przeważającym udziałem metalu, takich jak: artykuły gospo-
darstwa domowego, wózki transportowe, maszyny i  urządzenia 
rolnicze i ogrodnicze, stojaki, kołowroty, wagi, zamki, sejfy, drabiny, 
rusztowania, schody, pomosty, meble, maszyny dekarskie, podnośni-
ki, szczotki metalowe, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta-
licznej, w tym sprzedaż internetowa: wyrobów wykonanych z drew-
na lub tworzyw sztucznych bądź z  przeważającym udziałem tych 
materiałów, takich jak artykuły gospodarstwa domowego, meble, 
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaż 
internetowa: wyrobów elektrycznych i  elektrotechnicznych takich 
jak: drukarki, skanery, monitory, wagi precyzyjne, myjki ultradźwię-
kowe, przedłużacze i  elektryczne, kable, agregaty prądotwórcze, 
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaż 
internetowa: oprogramowania, opakowań, etykiet, akcesoriów kom-
puterowych, mebli warsztatowych, doniczek, pojemników, produk-
tów jubilerskich .

(111) 339905 (220) 2020 07 21 (210) 514330
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) NOWOPOLSKI MACIEJ OXIMO, Łężyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Petlove
(540) 

(531) 03 .01 .06, 03 .01 .08, 03 .01 .24, 03 .01 .28, 03 .06 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt .

(111) 339906 (220) 2020 06 09 (210) 514518
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) QI YONG, Žylina (SK)



50 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2021

(540) (znak słowny)
(540) Golden Sun
(510), (511) 25 odzież, kamizelki, koszule, garnitury, płaszcze, odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzch-
nia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, spódnice, spódnica-
-spodnie, spodnie, sukienki damskie, bielizna, biustonosze, krawaty, 
obuwie, szale, szaliki, szale-tuby, mokasyny, sandały, nakrycia głowy, 
pończochy, rękawiczki, 35 reklama, zarobkowe zarządzanie w zakre-
sie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, usługi 
marketingowe, pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji personelu, doradztwo 
w  zakresie zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, gromadzenie 
i  systematyzowanie informacji w  komputerowych bazach danych, 
dostarczanie informacji handlowych z  internetowych baz danych, 
dostarczanie informacji handlowych za  pośrednictwem kompute-
rowej bazy danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby 
komputerowych baz danych, zarządzanie procesami biznesowymi 
i  doradztwo w  tym zakresie, usługi reklamowe, promocyjne i  mar-
ketingowe, agencje importowe i  eksportowe, aktualizacja informa-
cji dotyczących działalności gospodarczej w  komputerowej bazie 
danych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biz-
nesowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, orga-
nizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, aktualizowanie 
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, do-
starczanie przewodników reklamowych do  przeszukiwania konsul-
towanych online, dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, księgowość .

(111) 339907 (220) 2020 06 10 (210) 514633
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) STEPINSKI PIOTR, STEPINSKI MAGDALENA RASPBERRY 
REPUBLIC SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JELLY  ALLiGATOR
(540) 

(591) zielony, fioletowy, biały, czarny
(531) 03 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw prze-
bieranych, kostiumy kąpielowe dla dzieci, koszulki dla dzieci, koszulki 
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, letnie 
ubranka dla dzieci, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla 
dzieci, odzież dla małych dzieci, odzież dziecięca, obuwie dla dzie-
ci, odzież męska, damska i  dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci, 
pajacyki dla dzieci [odzież], skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, 
spodnie dziecięce, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, wyprawki 
dziecięce [odzież], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci .

(111) 339908 (220) 2020 06 16 (210) 514796
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Strefa Indyka
(510), (511) 29 gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], 
liofilizowane mięso, mięso gotowane, mięso gotowe do  spożycia, 
mięso i wędliny, mięso i wyroby mięsne, mięso konserwowane, mię-
so mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso pieczone, mięso 
pokrojone w plastry, mięso solone, mięso w puszce [konserwy], mię-
so świeże, mięso wędzone, mięso z indyka, paczkowane mięso, przy-
rządzone mięso konserwowe w  puszce, smażone mięso, wędliny, 
buliony mięsne, burgery mięsne, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, 
galarety mięsne, konserwy mięsne, pasty mięsne (w  tym pasztety, 
smalec), potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, pro-
dukty mięsne w  formie burgerów, przetworzone produkty mięsne, 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne .

(111) 339909 (220) 2020 06 22 (210) 515039
(151) 2020 12 08 (441) 2020 08 24
(732) GOCZAŁ MICHAŁ MG, Zator (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONANZA
(510), (511) 43 usługi w zakresie zapewniania obiektów na przyjęcia, 
uroczystości, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, 
usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi 
barów kawowych, usługi przygotowywania i  serwowania posiłków 
i  napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi barów piw-
nych, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe .

(111) 339910 (220) 2020 06 24 (210) 515116
(151) 2020 11 27 (441) 2020 08 10
(732) ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łysomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Shadow Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i  elementy budowlane i  konstruk-
cyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i  osłony okienne, ogniotrwałe 
budowlane materiały metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, 
ogniotrwałe, prefabrykaty budowlane z metalu, metalowe prefabry-
katy konstrukcyjne, prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne 
z  metalu, ściany z  metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe 
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe, ogniotrwa-
łe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, profile metalowe, profile 
z metalu na drzwi, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, me-
talowe konstrukcje izolujące dźwięk, przeszklone ściany z ramą meta-
lową, bezszprosowe ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały budowlane, nie-
metalowe, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budow-
lane ze  szkła, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe oszklenie 
posiadające właściwości ognioodporne, panele szklane, szklane ekra-
ny, panele ogniotrwałe do  użytku w  budownictwie (niemetalowe), 
przeszklone panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], płyty ze szkła, 
szklane ściany, drzwi szklane, drzwi ognioodporne niemetalowe, 
drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, 
szkło termoizolacyjne do  użytku w  budownictwie, szkło izolacyjne, 
profile niemetalowe dla budownictwa, płytki ognioodporne, mate-
riały do  ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do  użytku w  bu-
downictwie, materiały budowlane niemetalowe o  właściwościach 
akustycznych, bezszprosowe ściany szklane .

(111) 339911 (220) 2020 06 25 (210) 515175
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) WASZKIEWICZ KRZYSZTOF TOOLES, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOOLES .PL PROFESJONALNE NARZĘDZIA
(540) 

(591) czarny, czerwony, beżowy, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .15, 14 .07 .12, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .01 .01, 
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27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 6 imadła warsztatowe metalowe, skrzynki do  narzędzi 
z metalu, opaski do pierścieni tłokowych, reduktory gazu, podpory 
metalowe, druty spawalnicze, materiały spawalnicze i  lutowe, noże 
tokarskie, 7 nagrzewnice elektryczne, dmuchawy jako maszyny, 
spawarki, zgrzewarki, bruzdownice elektryczne . frezarki, mieszadła 
elektryczne, młotowiertarki, myjki ciśnieniowe, nożyce elektryczne, 
przemysłowe maszyny do  czyszczenia podłóg [odkurzacze], pilarki 
elektryczne, ostrzałki elektryczne, strugi elektryczne, szlifierki elek-
tryczne, wiertarki elektryczne, wiertarki akumulatorowe, wkrętarki 
elektryczne, wkrętarki akumulatorowe, brzeszczoty pił jako części 
maszyn, mieszarki do farb i betonu, palniki gazowe do cięcia, maszy-
ny spawalnicze, urządzenia i aparaty spawalnicze, pomoce spawal-
nicze, osprzęt spawalniczy, urządzenia do czyszczenia pod wysokim 
ciśnieniem, dmuchawy jako maszyny, maszyny do obróbki drewna, 
generatory prądu, giętarki, maszyny do  gwintowania, lutownice, 
przyrządy do  lutowania, pistolety do  malowania, pistolety do  dys-
trybutorów CPN, pistolety do piaskowania [element maszyny], młoty 
elektryczne, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, narzędzia 
ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice jako maszyny, ostrza 
do  kosiarek, piły jako maszyny, piły łańcuchowe, pługi, podnośniki 
hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, prasy jako maszyny do ce-
lów przemysłowych, prostownice jako maszyny, maszyny do  robót 
ziemnych, spawarki elektryczne, szlifierki, tarcze szlifierskie jako czę-
ści maszyn, wiertarki ręczne elektryczne, pompy do wody, hydrofory, 
opalarki, wciągarki, zgłębiarki, zszywacze jako maszyny, wyrzynarki, 
mieszarki, wiertnice, akcesoria do maszyn elektryczne polerki, ostrza 
do  kosiarek, ostrzarki narzędziowe, palniki gazowe do  lutowania, 
awaryjne agregaty prądotwórcze, przeciągarki do  metalu, przeci-
narki, stoły do  pił, piły łańcuchowe, pistolety narzędzia na  naboje 
wybuchowe, elektryczne pistolety dozujące klej, pistolety pneuma-
tyczne do  wytłaczania masy uszczelniającej, młoty pneumatyczne, 
brzeszczoty pił do maszyn, gwintownice, gwoździarki, nagrzewnice, 
przecinarki do  cięcia płytek, przecinarki plazmowe, otwornice, pi-
stolety do tynkowania, silniki spalinowe do maszyn przemysłowych, 
wibratory do  betonu, wiertnice, zginarki, agregaty prądotwórcze, 
klucze hydrauliczne, glebogryzarki, kosy spalinowe, kosiarki elek-
tryczne, nożyce do  trawy, opryskiwacze, podkaszarki elektryczne, 
sekatory elektryczne, wertykulatory, aeratory, pompy do  wody, 
pompy obiegowe, pompy cyrkulacyjne, pompy do szamba, pompy 
spalinowe, piły łańcuchowe, prowadnice do  piły, łańcuchy do  piły, 
piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wypalarki, 
wyciągarki elektryczne, kompresory powietrza, kompresory powie-
trza do pojazdów, odkurzacze samochodowe wyciągarki samocho-
dowe, wyciągarki linowe, honownice, pompy do  paliwa, siłowniki, 
smarownice [części maszyn], 8 wyciągarki ręczne, podnośniki, lewar-
ki, maszynki do strzyżenia, sekatory, siekiery, dłuta, ściski stolarskie, 
szczudła budowlane, strugi, ostrzałki, brzeszczoty pił jako części na-
rzędzi, cęgi do cięcia drutu, frezy jako narzędzia, gwintownice jako 
narzędzia, imadła, stałe klucze maszynowe jako narzędzia, klucze 
maszynowe nastawne, młotki, narzędzia o napędzie ręcznym, ręczne 
nitownice, obcęgi, ręczne przyrządy do szlifowania, ręczne przyrzą-
dy do ścierania, wiertła, ręczne wycinarki, blokady rozrządu, klucze 
[narzędzia ręczne], klucze dynamometryczne, klucze oczkowe, klu-
cze nastawne, klucze do kół, klucze do filtrów oleju, klucze płaskie, 
klucze nasadowe, klucze do wkręcania [klucze maszynowe], klucze 
imbusowe [sześciokątne], rozwiertaki ręczne, rozpieraki ręczne, 9 
zasilacze samochodowe, echosondy, urządzenia GPS, dalmierze, 
poziomice, detektory kabli, panele słoneczne, regulatory solarne, 
zestawy fotowoltaiczne, akumulatory elektryczne, baterie słonecz-
ne, kaski ochronne, lutownice elektryczne, maski ochronne, odzież 
chroniąca przed wypadkami, okulary ochronne, pochyłomierze, 
poziomnice, rękawice ochronne do celów przemysłowych, rękawice 
do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy, suwmiarki, urzą-
dzenia do pomiarów precyzyjnych, elektroniczne urządzenia kontro-
lne powierzchni, elektryczne urządzenia sterownicze, skanery, elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, anteny samochodowe, prostowniki, 
zasilacze awaryjne, zasilacze UPS, reduktory napięcia, stabilizatory 
napięcia .

(111) 339912 (220) 2020 06 28 (210) 515300
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 30
(732) KOŁOBRZESKA GRUPA PRODUCENTÓW RYB SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Szprytki
(510), (511) 29 ryby i wyroby z ryb, filety rybne, potrawy i przetwory 
rybne, pasty, sałatki rybne, konserwy rybne, oleje jadalne, tłuszcze 
jadalne, przetworzone owoce i warzywa, przetwory z warzyw i owo-
ców jako dodatki do  potraw i  przetworów z  ryb, artykuły spożyw-
cze z homarów, krewetek, langust, mięczaków, ostryg, skorupiaków, 
wodorostów morskich, 35 usługi w zakresie sprzedaży ryb, wyrobów 
spożywczych i potraw na bazie ryb w wyspecjalizowanych punktach 
handlowych i  poprzez Internet, 40 usługi na  rzecz osób trzecich 
w zakresie mrożenia, gotowania, smażenia, solenia, wędzenia powie-
rzonych ryb oraz przerobu ryb na produkty lub półprodukty finalne .

(111) 339913 (220) 2019 10 24 (210) 506037
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 16
(732) SOLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLACE
(540) 

(591) żółty, zielony, jasnopomarańczowy, beżowy
(531) 07 .01 .08, 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne 
niemetalowe stosowane w  budownictwie, asfalt, smoła i  bitumy, 
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 37 usługi 
budowlane, wznoszenie ścian osłonowych, wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, wznoszenie budynków i  innych konstrukcji, 
wznoszenie prefabrykowanych budynków i  konstrukcji, udzielanie 
informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją bu-
dynków, udzielanie informacji online związanych ze  wznoszeniem 
budynków, stawianie domów z  prefabrykatów, budowa schodów 
z drewna, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów .

(111) 339914 (220) 2019 10 30 (210) 506266
(151) 2020 03 09 (441) 2019 12 09
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFP CUSTOM FURNITURE PRODUCTION
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .15 .09, 27 .01 .25
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, meble, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu, 37 lakierowanie desek, lakierowanie mebli, 
malowanie i  lakierowanie, konserwacja mebli, 40 usługi stolarskie, 
montowanie produktów dla osób trzecich, profilowanie mebli, za-
bezpieczanie przed płomieniami mebli, usuwanie powłok z  mebli, 
produkcja mebli na  zamówienie, produkcja mebli na  zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich, stolarstwo meblowe, stolarstwo 
meblowe (produkcja na zamówienie) .

(111) 339915 (220) 2019 11 12 (210) 506679
(151) 2020 10 12 (441) 2020 02 03
(732) TARNOGÓRSKIE BEVERAGE COMPANY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARNOGÓRZANKA
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(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, 
piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, wina bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, woda, 
w tym woda mineralna, woda mineralizowana, smakowa woda mi-
neralna, woda źródlana, woda gazowana, woda niegazowana, woda 
kokosowa jako napój, woda sodowa, woda gazowana wzbogacona 
witaminami, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owo-
cowych, aromatyzowane napoje gazowane, napoje dla sportowców, 
napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje 
izotoniczne, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
napoje orzeźwiające, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, kok-
tajle bezalkoholowe, koncentraty soków owocowych, lemoniada, 
napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, preparaty roz-
puszczalne do sporządzania napojów, syropy do napojów, toniki, 33 
alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe aromatyzowane, wódka, 
likiery, koktajle, miód pitny, wina, napoje na bazie wina, cydr, poncz 
alkoholowy .

(111) 339916 (220) 2020 08 18 (210) 517249
(151) 2021 01 26 (441) 2020 10 12
(732) ZHU HAIZHOU, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) biały, szary
(531) 02 .09 .01, 05 .05 .20, 29 .01 .12
(510), (511) 14 biżuteria .

(111) 339917 (220) 2019 12 13 (210) 508057
(151) 2021 01 11 (441) 2020 09 21
(732) KSGRAN EVENTS LTD, Poole (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C-BORG
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .01 .04, 16 .03 .11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon-
serwowane, mrożone, suszone i  gotowane owoce i  warzywa, gala-
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, gotowe dania z mięsa, gotowe produkty z warzyw, knedle 
ziemniaczane, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z wa-
rzyw, mrożone owoce, warzywa mrożone, mieszanki warzywne, 
przetworzone produkty mięsne, ekstrakty drobiowe, mięsne, mię-
so gotowe do  spożycia, zupy, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, 
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do  pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przy-
prawy, lód, desery mrożone, knedle, mięsne sosy, sosy do gotowania, 
świeże pierożki, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
mrożone produkty z  ciasta nadziewane mięsem, wareniki [pierogi 
z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], mieszan-
ki mączne do  użytku w  pieczeniu, preparaty mączne do  żywności, 
makarony mączne spożywcze, przekąski przyrządzone z mąki ziem-
niaczanej, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe i  soki owocowe, syropy i  inne preparaty 
do  produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, mrożone napoje 
owocowe, lemoniada, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, napoje z soku jabłkowego, soki warzywne .

(111) 339918 (220) 2020 09 13 (210) 518207
(151) 2021 02 11 (441) 2020 10 26
(732) KAROLINA MAJCHRZYK TRENER, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUV
(510), (511) 25 odzież .

(111) 339919 (220) 2019 12 30 (210) 508566
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) SOBIERAJSKI JAKUB, Drwalew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) abemus
(510), (511) 5 suplementy diety, 35 usługi sprzedaży detalicznej z wy-
korzystaniem automatów sprzedażowych towarami w postaci suple-
mentów diety .

(111) 339920 (220) 2020 01 03 (210) 508690
(151) 2021 03 09 (441) 2020 09 07
(732) REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES WYBIERA MEDIACJE
(540) 

(591) czarny, ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .17, 26 .04 .02, 26 .04 .09
(510), (511) 41 informacja o  edukacji, nauczanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i sympozjów, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i  prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i  prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], or-
ganizowanie konkursów, udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line-nie  do  pobierania z  sieci komputerowych, wyższe uczelnie 
[edukacja], organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, publikowanie książek, usługi związane 
z działalnością muzeów [wystawy] .

(111) 339921 (220) 2020 01 13 (210) 508912
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI 
INWESTYCJI ARCHIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARCHIPOL
(510), (511) 37 usługi w  zakresie kompleksowych robót budowla-
no-remontowych, usługi w  zakresie wykonywania sieci i  instalacji: 
wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, telefonicznej, kompu-
terowej, sprężonego powietrza, teletechnicznych, sygnalizacji alar-
mowej i  sygnalizacji pożarowej oraz montażu urządzeń i  instalacji 
do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody, usługi nadzoru 
budowlanego, usługi doradztwa w zakresie ustalania wykonawców 
do realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych, 42 usługi 
projektowania budowlanego oraz projektowania: sieci i  instalacji 
gazowej, wodnej i  kanalizacyjnej, elektrycznych: niskiego, średnie-
go i wysokiego napięcia, telefonicznych, komputerowych, urządzeń 
i instalacji centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych oraz instalacji: 
sprężonego powietrza, teletechnicznych, sygnalizacji alarmowej, sy-
gnalizacji pożarowej, usługi doradztwa w zakresie: ustalania lokaliza-
cji projektowanych obiektów budowlanych, doboru odpowiednich 
materiałów budowlanych, armatury i urządzeń technicznych do pro-
jektowanych obiektów budowlanych, opracowywanie ekspertyz do-
tyczących: zgodności wykonania obiektów budowlanych z  projek-
tami budowlanymi tych obiektów lub obowiązującymi przepisami 
i normami budowlanymi, właściwego doboru zamienników: materia-
łów, urządzeń lub armatury w porównaniu do będących w projekcie, 
określaniu aktualnego stanu technicznego obiektów budowlanych .

(111) 339922 (220) 2020 01 30 (210) 509630
(151) 2021 01 26 (441) 2020 10 12
(732) HYPERBARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) HYPERBARY
(510), (511) 5 środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, 
medyczne kremy terapeutyczne, preparaty pasożytobójcze do użytku 
medycznego, medyczne opatrunki do  ran, materiały opatrunkowe, 
medyczne, plastry do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skó-
ry do użytku medycznego, preparaty czyszczące do skóry do użytku 
medycznego, żele do stosowania miejscowego do użytku medyczne-
go i  terapeutycznego, 9 urządzenia elektroniczne do  badania steryl-
ności sprzętu medycznego, czujniki tlenu, nie  do  użytku medyczne-
go, 10 urządzenia do  rehabilitacji medycznej, urządzenia medyczne 
do  uśmierzania bólu, urządzenia medyczne do  wdmuchiwania ga-
zów, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 usługi analiz 
medycznych związanych z  leczeniem osób, fizjoterapia, poradnictwo 
medyczne, świadczenie pomocy medycznej, 45 usługi rzeczników pa-
tentowych, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo dotyczące wła-
sności przemysłowej, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, 
doradztwo związane z  ochroną patentową, doradztwo w  kwestiach 
praw własności przemysłowej, doradztwo związane z ochroną znaków 
towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, 
doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy .

(111) 339923 (220) 2020 02 06 (210) 509946
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) empik bilety
(540) 

(591) czarny, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .17 .01
(510), (511) 16 bilety, bilety drukowane, bilety wstępu, bilety pasażer-
skie, 35 pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz 
osób trzecich, usługi reklamy, promocja wydarzeń kulturalnych, arty-
stycznych, społecznych i sportowych różnego rodzaju, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 39 organizowanie podró-
ży, wycieczek, imprez turystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, 
naukowych, sportowych, świadczenie usług turystycznych, usługi 
rezerwacji i sprzedaży miejsc na podróże i wycieczki, usługi sprzeda-
ży ofert i pakietów turystycznych touroperatorów, usługa rezerwacji 
i sprzedaży biletów związanych z transportem, w szczególności bile-
tów lotniczych, usługi rezerwacji i  sprzedaży biletów na rejsy, usługi 
związane z informacją dotyczącą podróży, w szczególności w zakresie 
taryf, rozkładów jazdy i sposobów transportu, 41 rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, informacja o wypoczynku, rekreacji i imprezach 
rozrywkowych, w  szczególności kulturalnych i  sportowych, usługi 
związane z organizacją wypoczynku, rekreacji i imprez rozrywkowych, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, 
seminariów, sympozjów i  zjazdów, organizowanie obozów sporto-
wych, usługi obozów wakacyjnych, rezerwacja miejsc na  spektakle, 
usługi sprzedaży wejściówek, kuponów i  biletów na  imprezy tury-
styczne, rozrywkowe, kulturalne, naukowe, sportowe, usługi sprzeda-
ży miejsc na koncerty, sprzedaż biletów na koncerty i imprezy okolicz-
nościowe, usługi rozprowadzania biletów .

(111) 339924 (220) 2020 02 21 (210) 510437
(151) 2020 11 04 (441) 2020 07 20
(732) PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANIE BLACHY TANIE BLACHY .PL
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .04 .02

(510), (511) 6 blachy trapezowe, metalowe pokrycia dachowe, bla-
chodachówki, blachodachówki modułowe, blacha płaska, sztachety 
metalowe, ogrodzenia panelowe metalowe, metalowe grzbiety da-
chu, akcesoria dachowe metalowe, dachowe rynny metalowe, me-
talowe naroża dachu, zaczepy do  metalowych płytek dachowych, 
metalowe barierki ochronne, szalówka metalowa, bramy metalowe, 
metalowe płyty dla budownictwa, kątowniki stalowe, klamry, kon-
strukcje metalowe, metalowe ogrodzenia, ogrodzenia budowlane 
przenośne, ogrodzenia posesyjne metalowe, ogrodzenia żaluzjowe, 
metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, 
metalowe profile konstrukcyjne, metalowe profile do  suchej zabu-
dowy, okna dachowe, metalowe pręty ogrodzeniowe, słupy meta-
lowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe sztachety, metalowe 
ogrodzenia panelowe, metalowe akcesoria dekarskie, panele dacho-
we na  rąbek, metalowe ogrodzenia budowlane, wkręty dachowe, 
35 usługi w  zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, 
internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej pokryć dachowych, 
akcesoriów do  wykończenia i  zabezpieczania dachów, billboardów 
reklamowych, konstrukcji metalowych i  ich części, ogrodzeń meta-
lowych, paneli metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii 
paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt 
ściennych, warstwowych płyt dachowych, usługi w zakresie organi-
zacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz 
promocji sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia 
i  zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji 
metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli żaluzjowych 
metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, 
gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt ściennych, war-
stwowych płyt dachowych, organizowanie sprzedaży pokryć dacho-
wych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, billbo-
ardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń 
metalowych, paneli metalowych, plastikowych rynien dachowych, 
folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych 
płyt ściennych, warstwowych płyt dachowych, w trybie aukcji i prze-
targów publicznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej 
i Internetu pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabez-
pieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalo-
wych i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli metalowych, plasti-
kowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran 
dachowych, warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt da-
chowych, 37 usługi dekarsko-blacharskie, wykonywanie pokryć da-
chowych, wykonywanie ogrodzeń, obróbki blacharskie, 40 obróbka 
mechaniczna elementów metalowych, obróbka metali, obróbka 
blach: wykrawanie, wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, 
spawanie, lutowanie, trapezowanie, foliowanie blach, zabezpiecza-
nie (olejenie) blach ocynkowanych .

(111) 339925 (220) 2020 03 09 (210) 511158
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) DZIEDZICKA EWA HOTEL OTTAVIANO, Świnoujście (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hotel OTTAVIANO***
(540) 

(591) ciemnoczerwony
(531) 01 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 43 hotele restauracje, tymczasowe zakwaterowanie, 
wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i  sprzętu 
do podawania jedzenia i napojów, usługi w zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie czasowego wynaj-
mu powierzchni biurowej, zapewnianie zakwaterowania na  pobyt 
czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, informa-
cja hotelowa, organizowanie posiłków w hotelach, informacja na te-
mat hoteli, organizowanie zakwaterowania w  hotelach, rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja pokojów hotelowych dla 
podróżnych, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja za-
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kwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc 
w  hotelach, świadczenie usług przez hotele i  motele, świadczenie 
usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, udostępnianie infor-
macji online dotyczących rezerwacji hotelowych, świadczenie usług 
w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, udostępnianie 
miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu 
wystawienniczego w hotelach, udzielanie informacji w zakresie ho-
teli, usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hote-
lowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w ho-
telach, usługi biur podróży w  zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelu, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, 
usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywi-
lejowanych klientów, usługi restauracji hotelowych, usługi restaura-
cyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie rezerwacji miejsc ho-
telowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie 
zakwaterowania w  hotelach, wycena zakwaterowania w  hotelach, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie 
kwater .

(111) 339926 (220) 2020 03 09 (210) 511228
(151) 2020 10 12 (441) 2020 04 06
(732) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)
(540) (znak słowny)
(540) HALLS O oddech bliżej
(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce-
lów medycznych, 30 nielecznicze wyroby cukiernicze, czekoladki, 
czekolada, wyroby cukiernicze na  bazie cukru, wyroby cukiernicze 
zawierające lukrecję, toffi, słodycze, żelki, wyroby cukiernicze w for-
mie galaretki lub zawierające galaretkę, cukierki, guma do  żucia, 
wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze schłodzone: lody, 
ciasta, ciastka: ciasteczka, wypieki i desery .

(111) 339927 (220) 2020 03 13 (210) 511482
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND SPÓŁKA 
CYWILNA, Kępno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE PRESTIGE GROUP
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 12 .01 .10, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 20 meble, narożniki-meble, barki-meble, komody-meble, 
półki-meble, lustra-meble, meble łazienkowe, meble sypialne, meble 
ogrodowe, meble tapicerowane, ławy-meble, pufy-meble, meble 
drewniane, szafy-meble, meble domowe, stoły-meble, meble łączo-
ne, szafki-meble, meble wypoczynkowe, gabloty-meble, toaletki-
-meble, siedzenia-meble, meble wielofunkcyjne, meble do  wnętrz, 
modułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble do przecho-
wywania, meble zawierające łóżka, meble do  siedzenia, meble dla 
dzieci, rozkładane meble z  obiciem, meble z  tworzyw sztucznych, 
meble do  pokojów dziecinnych, meble w  stylu antycznym, me-
ble domowe, biurowe i  ogrodowe, 35 usługi handlu detalicznego 
związane ze  sprzedażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej związane 
ze  sprzedażą mebli, usługi sklepów on-line związane ze  sprzedażą 
mebli, administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej 
mebli .

(111) 339928 (220) 2020 03 16 (210) 511576
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) PERFECT FIT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM PLANNER

(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, fioletowy
(531) 21 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 38 zapewnienie dostępu do  portali internetowych 
na rzecz osób trzecich .   
(551) wspólny znak towarowy

(111) 339929 (220) 2020 03 21 (210) 511756
(151) 2021 03 05 (441) 2020 11 16
(732) ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORZEŁEK
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agen-
cji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi prowadzenia lub 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi (sklepy detaliczne 
i hurtownie i internetowe) w ramach umów franczyzy, usługi admi-
nistrowania działalnością handlową, zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi handlu hurtowego 
i detalicznego oraz handlu wysyłkowego w tym również za pośred-
nictwem Internetu towarów takich jak: suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty i  artykuły higie-
niczne, produkty higieniczne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
środki odkażające, cukierki do celów leczniczych, wyroby cukiernicze 
do celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczna żywność i preparaty żywnościowe do ce-
lów medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do  pielęgnacji 
zdrowia na  bazie witamin, substancji mineralnych i  mikroelemen-
tów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy 
mineralne do  żywności, odzież sanitarna, przyrządy do  przygoto-
wywania żywności, noże kuchenne i  przybory do  cięcia, sztućce 
do jedzenia, sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe, papier, artykuły 
biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, 
chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki ku-
chenne w  rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domo-
wego, kubki, szmatki do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski do kro-
jenia do kuchni, termosy na  jedzenie, garnki kuchenne, serwetniki, 
gąbki czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybo-
ry kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, gala-
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i  tłusz-
cze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie lub syropie, orze-
chy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, makarony, ryż i potrawy 
zbożowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby 
piekarnicze, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód,, mrożone jo-
gurty i sorbety, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, 
kawa, herbata, kakao, lody, cukier, miód, drożdże, sól, musztarda, 
ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe, 
makarony, tortille, zboża, ocet, piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane na-
poje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, piwo, 
woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owocowe, syropy 
do  wyrobu napojów, napoje i  soki warzywne, napoje izotoniczne, 
owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do  napojów gazowa-
nych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe, napoje bezalko-
holowe, 39 usługi dostarczania towarów, informacja o składowaniu 
i  transporcie, usługi magazynowania i  opakowywania produktów 
i  towarów, usługi transportu samochodowego, usługi wynajmowa-
nia magazynów, usługi wynajmowania garaży i  miejsc parkingo-
wych, 43 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych .

(111) 339930 (220) 2020 04 03 (210) 512274
(151) 2020 11 03 (441) 2020 07 20
(732) EMBIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMBIQ
(540) 

(591) czarny, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, urządzenia sztucznej 
inteligencji, mierniki inteligentne, kontrolery (regulatory), czujniki 
i  detektory, urządzenia do  monitorowania, urządzenia do  testowa-
nia i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do  liczenia, wyrówny-
wania i  kalibracji, urządzenia numeryczne wskazujące położenie, 
urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], urządzenia 
przetwornikowe, urządzenia rejestrujące wyniki pracy, urządzenia 
do  analizy fizycznej [inne niż do  celów medycznych], uniwersalne 
analizatory zakłóceń, diagnostyczna aparatura testująca, inna niż 
do  celów medycznych, elektroniczne przyrządy sterujące, automa-
tyczne wskaźniki wysokości, bezprzewodowe sterowniki do  zdal-
nego monitorowania i kontroli funkcjonowania i  statusu systemów 
bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do  zdalnego moni-
torowania i  kontroli funkcjonowania i  statusu innych urządzeń lub 
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, analiza-
tory powietrza, analizatory spalin, analizatory energii elektrycznej, 
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, czujniki 
do ochrony prywatności, czujniki dymu, elektryczne i elektroniczne 
urządzenia i  przyrządy zabezpieczające, elektroniczne urządzenia 
do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne systemy zabez-
pieczające do  sieci domowej, instalacje tryskaczy przeciwpożaro-
wych, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identy-
fikacyjnych, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia elektroniczne 
do monitoringu, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, urządzenia 
zabezpieczające i ochronne, komponenty elektryczne i elektronicz-
ne, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], 
analizatory obrazów, elektroniczne systemy kontrolne do  maszyn, 
elektroniczne systemy kontrolne, karty zawierające mikroprocesory, 
przetworniki pomiarowe, programowalne analizatory stanów logicz-
nych, serwery do automatyzacji biur i domu, sprzęt do przetwarzania 
danych, czytniki kart, moduły pamięciowe, pamięci elektroniczne, 
urządzenia pamięci, urządzenia pamięci oprogramowania sprzę-
towego, oprogramowanie komputerowe do  użytku we  wdrożeniu 
Internetu rzeczy [IoT], aparatura do  komunikacji sieciowej, adapte-
ry częstotliwości radiowej, akcesoria do  montowania odbiorników 
radiowych, anteny jako urządzenia komunikacyjne, aparaty nadaw-
czo-odbiorcze, aparatura łącznościowa, automatyczne urządzenia 
przełącznikowe [dla telekomunikacji], bezpieczniki do urządzeń tele-
komunikacyjnych, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wy-
sokich częstotliwościach, bezprzewodowe urządzenia komunika-
cyjne do  transmisji treści multimedialnych, bezprzewodowy sprzęt 
nadawczy i odbiorczy, bramki szumów, cyfrowe odbiorniki radiowe 
(DAB), cyfrowe procesory sygnałów, części i  akcesoria do  urządzeń 
komunikacyjnych, elektroniczne urządzenia do  przesyłania sygna-
łów audio, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne 
urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne urządzenia łącznościo-
we, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, filtry często-
tliwości radiowych, filtry do tłumienia zakłóceń radiowych, instalacje 
do komunikacji elektronicznej, instalacje szerokopasmowe, interfej-
sy komunikacyjne, kodery obsługiwane głosowo, komórkowe urzą-
dzenia do transmisji radiowych, koncentratory połączeń, modulato-
ry, demodulatory, modulatory częstotliwości radiowych, modulatory 
częstotliwości, modulatory kodowania, nadajniki cyfrowe, nadajniki 
częstotliwości radiowych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektro-
nicznych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektrycznych, nadajni-
ki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki sygnalizacji alarmowej, od-
biorniki satelitarne, urządzenia do transmisji, urządzenia do łączności 
bezprzewodowej, urządzenia do łączności przewodowej, urządzenia 
do modulacji częstotliwości, urządzenia do przeszukiwania częstotli-
wości, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do prze-
twarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia do rozpozna-
wania głosu, urządzenia do  komunikacji bezprzewodowej służące 
do przesyłania głosu, danych lub obrazu, tunery sygnałów, terminale 
komunikacji bezprzewodowej, telekomunikacyjne urządzenia cyfro-
we, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt teleko-
munikacyjny, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sieci 

telekomunikacyjne, satelitarny sprzęt do  śledzenia obiektów, roz-
dzielacze sygnału, procesory komunikacyjne, procesory satelitarne, 
programowalne urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki, proce-
sory sygnałów, procesory sygnałów analogowych, przełączniki tele-
komunikacyjne, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i ko-
munikacji danych, urządzenia telekomunikacyjne, zespoły nadawcze 
[telekomunikacja], złącza do  urządzeń telekomunikacyjnych, zesta-
wy kontrolne transmisji sygnałów, kodery, konwertery cyfrowo-ana-
logowe, nagrane nośniki danych do  użytku z  komputerami, sprzęt 
i  akcesoria do  przetwarzania danych (elektryczne i  mechaniczne), 
sprzęt do komunikacji, wzmacniacze, urządzenia do przechowywa-
nia danych, urządzenia do dekodowania, urządzenia do gromadze-
nia danych, urządzenia do  kodowania, komputerowe bazy danych, 
oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach online, 
urządzenia do monitorowania pracowników, etykiety ze zintegrowa-
nymi tagami RFID, oprogramowanie komputerowe związane z dzie-
dziną medyczną, aparatura telemetryczna, terminale do  płatności 
elektronicznych, 10 czujniki i alarmy do monitorowania pacjentów, 
czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, analizatory do użyt-
ku medycznego, analizatory elektroniczne do  celów medycznych, 
przyrządy telemetryczne do  zastosowań medycznych, medyczne 
przyrządy diagnostyczne, 35 komputerowe przetwarzanie danych, 
tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowy-
mi bazami danych, pozyskiwanie danych do  komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
analizy w zakresie reklamy, raporty z analiz rynkowych, analizy rynku, 
analiza odbioru reklamy, analizy funkcjonowania firm, analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań wzglę-
dem tego pracownika, 42 instalacja, utrzymanie, naprawa i  serwis 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie 
i wdrażanie oprogramowania, chmura obliczeniowa, udostępnianie 
wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczenio-
we, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomia-
ru, montażu, dopasowania i  związanej z  nimi wizualizacji, badania 
naukowe i  przemysłowe, testowanie przemysłowe wspomagane 
komputerowo, projektowanie instalacji i  urządzeń przemysłowych, 
doradztwo w zakresie badań przemysłowych, projektowanie syste-
mów analiz i  optymalizacji transportu miejskiego, programowanie 
komputerów w  dziedzinie medycyny, pisanie programów kompu-
terowych do  zastosowań medycznych, projektowanie i  opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego do  logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i  portali e-biznesowych, projektowanie i  opra-
cowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
programowanie oprogramowania do  oceny zachowania klientów 
w sklepach online, projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego do zastosowań w rolnictwie .

(111) 339931 (220) 2018 12 12 (210) 493790
(151) 2021 02 19 (441) 2019 06 24
(732) KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAZAR STUDIO
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18, 26 .01 .21
(510), (511) 3 środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ście-
rania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki do czysz-
czenia i  pielęgnacji obuwia, 6 metalowe breloki, metalowe haczyki 
na odzież, wieszaki metalowe na ubrania, metalowe haczyki na toreb-
ki, klucze, 9 kodowane karty lojalnościowe, urządzenia do przetwarza-
nia danych, mobilne odbiorniki danych, nośniki do przechowywania 
danych, oprogramowanie komputerowe, nagrane płyty DVD z  ćwi-
czeniami fitness, etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui 
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na urządzenia do magazynowania danych, etui na przenośne odtwa-
rzacze mediów, etui na okulary, 14 breloczki do kluczy z metali nie-
szlachetnych, wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, wisiorki do klu-
czy (ozdoby lub breloczki), biżuteria, kamienie szlachetne, przyrządy 
do mierzenia czasu, etui na biżuterię, etui na zegarki, spinki do mankie-
tów, 16 etui na przybory do pisania, torby papierowe do pakowania, 
papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, 
papier do  pakowania prezentów, dekoracyjny papier do  pakowania, 
karty, bony upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, papie-
rowe karty lojalnościowe, albumy ślubne, zaproszenia, dekoracje z pa-
pieru [flagi], dekoracje na stół z papieru, 18 paski skórzane do bagażu, 
paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, torby, portmonetki, saszet-
ki męskie, saszetki biodrowe, portfele, etui na  karty [portfele], etui 
na karty kredytowe, etui na klucze, etui na wizytówki, kosmetyczki bez 
wyposażenia, rękawiczki ze skóry lub imitacji skóry, parasole, walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, torebki na ramię, torebki, torebki-kuferki, torebki na biodra, torby 
na zakupy, torby plażowe, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby 
podróżne na buty, aktówki, etui, futerały na dokumenty, torby szkolne, 
torby gimnastyczne, torby sportowe, futerały na przybory do golenia, 
sprzedawane bez wyposażenia, 21 grzebienie, gąbki, szczotki, wyroby 
szczotkarskie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przybory 
kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, porcelana, szklane wy-
roby, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosmetyczki 
na  przybory toaletowe, etui na  grzebienie, pojemniki kuchenne, 25 
odzież, obuwie, wkładki do  obuwia, podeszwy do  obuwia, nakrycia 
głowy, paski do butów, apaszki, 26 koronka, sznurowadła do butów, 
hafty, wstążki, guziki, napy, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, klamry do wło-
sów, klamry do  pasków, klamry do  odzieży, sprzączki do  pasków, 
sprzączki do obuwia, haczyki do obuwia, haczyki do ubrań [zapięcia], 
błyskawiczne zamki, oczka do odzieży, przepaski do włosów, kokardy 
do  włosów, szpilki i  wsuwki do  włosów, 30 wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, lody, sorbety, batony zbożowe i energetyczne, 
chleb, 31 świeże owoce i  warzywa, owoce morza (żywe), 32 napoje 
bezalkoholowe, mrożone napoje owocowe, bezalkoholowe napoje 
z soków owoców, napoje energetyzujące, 35 doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe 
i  promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty i  internetu, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na  rzecz osób trzecich, usługi w  zakresie dekoracji, 39 usługi biura 
turystycznego w celu rezerwacji podróży, planowanie trasy podróży, 
rezerwacja miejsc dla podróżnych, doradztwo w  dziedzinie podróży 
biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, 
udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednic-
twem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, wynaj-
mowanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej [fitness klub], usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z  dietą, organizo-
wanie festiwali, koncerty muzyczne, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, organizowa-
nie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, 42 usługi w zakresie projektowania biżuterii, 
projektowanie dekoracji wnętrz, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, 43 organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], katering obejmujący żywność i napoje, spersona-
lizowane usługi planowania posiłków za  pośrednictwem strony in-
ternetowej, hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, usługi w zakresie zakwaterowania, 44 usługi kosmetycz-
ne, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, zabiegi 
pielęgnacji urody, salony fryzjerskie, usługi medyczne, usługi wetery-
naryjne, usługi doradcze związane z dietą, usługi SPA, 45 planowanie 
i organizowanie ceremonii ślubnych, internetowe usługi zapoznawa-
nia osób, usługi doradztwa osobistego w  zakresie stylizacji ubioru, 
usługi osobistych doradców w  zakresie zakupów, usługi w  zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia .

(111) 339932 (220) 2015 12 29 K (210) 495062
(151) 2020 01 21 (441) 2019 09 09

(732) SaCHiKo, Bagrationovsk (RU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WINCHESTER AMERICAN BLEND
(540) 

(591) niebieski, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 25 .01 .15, 29 .01 .13
(510), (511) 34 artykuły dla palaczy, zapalniczki dla palaczy, woreczki 
na  tytoń, pudełka na  zapałki, ustniki do  cygar, cygarniczki, popiel-
niczki dla palaczy, papierosy, papierosy zawierające substytuty ty-
toniu, nie do celów leczniczych, papierosy elektroniczne, cygaretki, 
cygara, pojemniki na  tytoń, zapałki, tytoń, tytoń do  żucia, tabaka, 
tabakierki, fajki .

(111) 339933 (220) 2019 03 01 (210) 496596
(151) 2021 03 04 (441) 2019 11 25
(732) INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMACOMS
(510), (511) 7 maszyny i  instalacje do rozdrabniania, obróbki wstęp-
nej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania od-
padów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania 
bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw od-
nawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako czę-
ści maszyn, sita gwiazdowe jako części maszyn, maszyny obracające 
do  odpadów i  kompostu, instalacje do  kompostowania w  kopcach 
i kompostowania tunelowego, 40 obróbka i przetwarzanie biomasy 
i surowców pochodzenia biologicznego, obróbka materiałów odpa-
dowych, biorafinacja odpadów w postaci biomasy, obróbka biomasy 
o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy niespożywczej, obrób-
ka, przetwarzanie i  rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, 
obróbka, przetwarzanie i  rafinacja frakcjonowanych elementów 
biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów zastępują-
cych paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling 
i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane z  recyklingiem od-
padów, recykling i usuwanie osadów ściekowych, usługi w zakresie 
fermentacji biomasy i  odpadów biologicznych, usługi w  zakresie 
biostabilizacji tlenowej i  kompostowania odpadów komunalnych 
i  biodegradowalnych, 42 usługi w  zakresie doradztwa techniczne-
go, badania dotyczące technologii, badania dotyczące recyclingu, 
ekspertyzy w  zakresie technologii, ekspertyzy w  zakresie oddzia-
ływania przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania odpadów, oce-
ny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów, badania 
z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące 
technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, 
opracowywanie technologii recyclingu odpadów, opracowywanie 
technologii biostabilizacji tlenowej i  kompostowania odpadów ko-
munalnych i  biodegradowalnych, opracowywanie procesów prze-
mysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi 
dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, 
analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej, opra-
cowywanie projektów technicznych, usługi polegające na automaty-
zacji procesów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, 
biomasy, kompostu i paliw, usługi doradcze związane z biorafinerią, 
wyżej wymienione usługi niezwiązane z sektorem energetycznym .

(111) 339934 (220) 2019 04 01 (210) 498086
(151) 2021 02 25 (441) 2019 05 27
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(732) VOOLCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Voolcom
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 20 pościel, pufy do siedzenia, meble, 27 maty łazienko-
we, wycieraczki pod drzwi .

(111) 339935 (220) 2019 04 29 (210) 499242
(151) 2021 02 18 (441) 2020 11 02
(732) PROJEKT DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZYDENCJE WARMIŃSKIE SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REZYDENCJE WARMIŃSKIE
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, 16 papier, karton 
i wyroby z tych materiałów w tym: albumy, kalendarze, druki, afisze, 
plakaty, bloki listowe, broszury, emblematy, folie, koperty, notesy, foto-
grafie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
35 reklama, zarządzanie w  działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie usług reklamo-
wych i marketingowych oraz doradztwa, w tym reklamy w mediach, 
reklamy bezpośredniej oraz kanałami elektronicznymi, dystrybucja 
materiałów reklamowych i promocyjnych [próbek, druków, prospek-
tów, broszur], wynajem nośników pod reklamy oraz przestrzeni rekla-
mowej odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług, prowadzenie 
pokazów mody, badania rynku, doradztwo i  pomoc w  zarządzaniu 
w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw 
handlowych, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, agencje 
nieruchomości, usługi związane z administrowaniem nieruchomościa-
mi, w tym wynajem, dzierżawa i wycena, usługi inwestycyjne związa-
ne z nieruchomościami, usługi finansowe, informacja finansowa, inwe-
stycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami usługi finansowe, wycena 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania (miesz-
kania), usługi agencji związane ze sprzedażą własności nieruchomej, 
informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie wymienionych usług, 
usługi związane z administrowaniem i utrzymaniem w niepogorszo-
nym stanie osiedla domów, 37 usługi budowlane, usługi związane 
z wykonywaniem budynków, nadzór budowlany, prowadzenie usług 
inwestora zastępczego, usługi rozbiórkowe, remont, naprawy i  re-
stauracja budynków, konserwacja budynków, budownictwo, insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie konserwacja oraz 
naprawa maszyn i  urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i  okien, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i napra-
wa wind, 41 usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie zawo-
dów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie 
obiektów sportowych, udostępnianie obiektów i  urządzeń sporto-
wych, wystawy związane z  kulturą lub edukacją, imprezy sportowe, 
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, widowiska 
rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na  spektakle, re-
alizacja i wystawianie spektakli, spektakle na żywo, 42 usługi opraco-
wywania projektów technicznych, usługi projektowe (związane z pro-
jektowaniem budynków, zieleni, ogródków, przestrzeni do  relaksu 
i wypoczynku, budowli wodnych oraz infrastruktury związanej z osie-
dlem domów jednorodzinnych) i  architektoniczne, usługi pomiarów 
geodezyjnych, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania 
terenów, projektowanie budynków oraz zespołów mieszkaniowych, 
biurowych, handlowych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 45 usłu-
gi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia .

(111) 339936 (220) 2019 06 18 (210) 501322
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14

(732) ZIĄTEK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ODETCHNIJ HELEM
(510), (511) 35 usługi reklamowe na  rzecz osób trzecich, doradztwo 
reklamowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych 
i komercyjnych, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, pi-
sanie scenariuszy do  celów reklamowych, usługi modelek i  modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działal-
ności gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi marketingowe, doradztwo marketingowe, mar-
keting i  promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej 
i oświatowej, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, prowadze-
nie, przygotowywanie i organizowanie wystaw, targów, imprez, kon-
kursów i pokazów w celach reklamowych i handlowych, zarządzanie 
mieszkaniami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen 
zakwaterowania tymczasowego, promocja sprzedaży na  rzecz osób 
trzecich, badania rynku i badania marketingowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, biura pośrednic-
twa pracy, usługi doradcze pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, usługi 
public relations, doradztwo związane z  rozwojem wizerunku firmy, 
usługi relacji z  mediami, badania opinii publicznej, badania konsu-
menckie, usługi pośrednictwa w  handlu, prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego on-
line w  zakresie muzyki i  filmów nagranych oraz do  pobrania, usługi 
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i  usług dla innych przedsiębiorstw], usługi sprzedaży: kosmety-
ków, kosmetyków organicznych i  naturalnych, olejków eterycznych, 
artykułów perfumeryjnych, artykułów toaletowych, świec, mydła, her-
baty leczniczej, napojów z dodatkami dietetycznymi, napojów witami-
nizowanych, leczniczych dodatków do żywności, dietetycznych wyro-
bów cukierniczych przystosowanych do  celów medycznych, 
dietetycznej żywności do celów medycznych, środków dezodoryzują-
cych i  oczyszczających powietrze, środków dezynfekcyjnych i  anty-
septycznych, przyborów do układania włosów, sztućców i przyborów 
do przygotowywania żywności, nośników danych, urządzeń elektro-
nicznych, pamięci USB, płyt CD i DVD, publikacji elektronicznych, ma-
gnesów ozdobnych, okularów, etui na okulary, etui na telefony, sprzętu 
do nurkowania, urządzeń i przyrządów do masażu, sprzętu do goto-
wania, biżuterii i wyrobów jubilerskich, broszek, naszyjników, brelocz-
ków, zawieszek do  kluczy, emblematów, zegarków, zegarów, etui 
do  zegarków i  zegarów, pudełek i  szkatułek na  biżuterię, obrazów, 
dzieł sztuki, figurek, albumów, fotografii, materiałów drukowanych, 
materiałów piśmiennych i  artykułów piśmiennych, przyborów szkol-
nych, artykułów papierniczych, książek, publikacji, gazet, czasopism, 
albumów, atlasów, blankietów, broszur, druków, folderów, fotografii, 
widokówek, kart pocztowych, papeterii, kalendarzy, plakietek, zakła-
dek do książek, ksiąg pamiątkowych, kartek okolicznościowych, wypo-
sażenia edukacyjnego, wyrobów papierowych, dekoracyjnych papie-
rów do  pakowania, pudełek i  opakowań, pudełek ozdobnych, toreb 
pamiątkowych, katalogów, zeszytów, notesów, pamiętników, koloro-
wanek, banerów, przewodników, map, planów miast, długopisów, 
ołówków, kredek, balonów, gadżetów reklamowych i biurowych, ma-
teriałów dla artystów, wyrobów ze skóry i z imitacji skóry, portfeli, ple-
caków, teczek, toreb, torebek, siatek, worków, pasków, smyczy, paraso-
lek, parasoli, artykułów do dekoracji wnętrz, wyrobów porcelanowych 
i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, kubków pamiątkowych, 
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artykułów gospodarstwa domowego, artykułów i sprzętu sportowe-
go, sprzętu do  windsurfingu, dekoracji świątecznych, gier, zabawek 
i akcesoriów do zabawy, puzzli, maskotek, klocków, piłek, odzieży i do-
datków do odzieży, koszulek, t-shirtów, skarpetek, nakryć głowy, opa-
sek, chust, czapek, kapeluszy, apaszek, szali, szalików, krawatów, pa-
sków, szelek, nadruków, naprasowanek, wyrobów tekstylnych, 
artykułów spożywczych, słodyczy, lodów, napojów bezalkoholowych 
i alkoholowych, kawy, herbaty, administrowanie programami lojalno-
ści konsumenta, agencje informacji handlowej, dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe in-
formacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, dekoracja wystaw sklepowych, księgowość i rachunko-
wość, usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, fak-
turowanie, obsługa administracyjna firm na zlecenie, prace biurowe, 
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi sekretarskie, 
fotokopiowanie, maszynopisanie, obróbka tekstów, powielanie doku-
mentów, zestawienia statystyczne, rejestracja komunikatów pisem-
nych i danych, impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania 
w zakresie patronatu, promowanie towarów i usług w formie sponso-
rowania wydarzeń sportowych, usługi menedżerskie dla sportowców, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, systematyzacja danych w  komputerowych ba-
zach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, usługi agencji importowo-
-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi związane z listami prezentów, 
usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem dystry-
butorów automatycznych, wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia 
biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie hotelami, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 39 usługi 
planowania, organizowania i  rezerwacji podróży, wycieczek i  rejsów, 
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usługi doradz-
twa turystycznego i informacji turystycznej, rezerwowanie transportu, 
usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, wypoży-
czanie środków transportu, pojazdów rekreacyjnych, meleksów, wóz-
ków spacerowych, rowerów, przyczep, jednostek pływających, kaja-
ków, łodzi, żaglówek, kombinezonów do nurkowania, skafandrów dla 
nurków, 43 usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, orga-
nizowanie i  udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi 
w zakresie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie obozów wa-
kacyjnych [zakwaterowanie], usługi hotelowe, pensjonaty, usługi w za-
kresie wynajmu pokojów i kwater, domków letniskowych, wynajmo-
wanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, usługi rezerwacji 
zakwaterowania turystycznego i wakacyjnego, usługi rezerwacji po-
kojów i kwater, usługi rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie 
informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania i usługach re-
stauracyjnych, ocena zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie powierzchni na spo-
tkania, świadczenie usług przez hotele, hostele, motele, pensjonaty, 
domy gościnne, domy turystyczne, udostępnianie terenów i sprzętu 
kempingowego, usługi herbaciarni, kawiarni, lodziarni, pizzerii, restau-
racji, restauracji samoobsługowych, barów, snack-barów, winiarni, pu-
bów, kafeterii, bufetów, obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i  transportem (catering), oferowanie żywności 
i napojów dla gości, usługi osobistych kucharzy, doradztwo kulinarne, 
spersonalizowane usługi planowania posiłków za  pośrednictwem 
strony internetowej, informowanie i  porady w  zakresie przygotowy-
wania posiłków, dekorowanie żywności, dekorowanie ciast, organizo-
wanie bankietów, usługi w zakresie żłobków, placówki opieki dziennej 
nad przedszkolakami i małymi dziećmi, opieka nad dziećmi w klubach 
malucha, domy opieki dla osób starszych, wynajem budynków prze-
nośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie namio-
tów, wypożyczanie dozowników wody pitnej, krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej, szklanych naczyń i urządzeń do gotowania, usługi doradcze, 
informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług .

(111) 339937 (220) 2019 10 07 (210) 505332
(151) 2021 03 05 (441) 2020 11 16
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PoLAND of IT masters
(540) 

(591) biały, granatowy, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 01 .17 .11, 01 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, czasopisma 
ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny informacyjne, 
notatniki [notesy], broszury, katalogi branżowe, czasopisma bran-
żowe, albumy, druki, prospekty, ulotki, foldery, informatory, gazety, 
komiksy, papier i karton, materiały introligatorskie, obrazy, fotogra-
fie materiały fotograficzne, rysunki graficzne, rysunki, reprodukcje 
graficzne, odbitki artystyczne graficzne, materiały szkoleniowe i  in-
struktażowe z wyjątkiem aparatów, katalogi dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], kalendarze, zakładki do ksią-
żek, okładki na notesy, pióra, afisze, plakaty, transparenty z papieru, 
figurki z  papieru, materiały samoprzylepne, karty, karty pocztowe, 
karty do  kolekcjonowania, karty na  wymianę, emblematy papiero-
we, 35 kampanie informacyjne i promocyjne w celu rozwijania kom-
petencji informatycznych, cyfrowych, promowanie osób trzecich 
wykonujących zawód informatyka w Polsce i  za granicą, usługi ko-
jarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z  sektora publicznego, 
prywatnego, uczelniami i osobami trzecimi, udzielanie wsparcia or-
ganizacyjnego, reklamowego osobom trzecim, udzielanie wsparcia 
organizacyjnego, reklamowego w  zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym ini-
cjatywom oraz wydarzeniom związanym z  rozwojem umiejętności 
informatycznych, wykorzystywania technologii cyfrowych, organi-
zowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o pod-
łożu reklamowym z  zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i  internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, 
magnetycznych i optycznych nośników informacji, dostarczanie in-
formacji o  osobach trzecich wykonujących zawód informatyka po-
przez sieć elektroniczną za pomocą interaktywnego panelu informa-
cyjnego w postaci platformy informatycznej do komunikacji między 
społecznościami, urzędami, wszelakimi organami w celach nawiąza-
nia współpracy, rekrutacji, zatrudnienia, zarządzanie w działalności 
handlowej, w tym doradztwo handlowe, administrowanie działalno-
ści handlowej, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii pu-
blicznej, badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, zbieranie 
potrzeb analityczno-badawczych i  znajdowanie sposobów ich  wy-
pełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), 
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji handlowych 
/ gospodarczych z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, 
usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych, 
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu 
niżej wymienionych towarów z  naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym: banery, bloczki, bombki, bidony, butelki, 
breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłu-
maczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze  słownikiem, etui 
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria 
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurt-
ki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki 
i  nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i  kaset, 
ołówki, opakowania na  napoje, organizery, otwieracze do  butelek, 
papiery, parasole, parasolki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, 
kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, portmonetki, po-
stery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, słodycze, standy, 
teczki, teczki skórzane, termosy, torby i  torebki, termosy, wizytow-
niki, wyroby ze  szkła i  porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, 
biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i re-
klamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, 
pióra świetlne, urządzenia do  pisania po  ekranie, okładki na  doku-
menty, wyroby skórzane, etui na klucze, głośniki, ozdoby świątecz-
ne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia 
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peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania 
i  nagrywania dźwięku i  obrazu, akcesoria do  aparatów fotograficz-
nych, słuchawki, gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, 
ładowarki samochodowe do  urządzeń telefonicznych i  nawigacyj-
nych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, znaczki z logo, 
usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w pra-
sie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w  celach reklamo-
wych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, nagrywanie, ewidencja, prze-
twarzanie wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, 
zwłaszcza w  formie cyfrowej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
edukacja cyfrowa, edukacja informatyczna, edukacja technologii 
cyfrowych, udzielanie wsparcia edukacyjnego, społecznego w  za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regio-
nalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom związanym 
z  rozwojem informatyki, umiejętności wykorzystywania technolo-
gii cyfrowych, organizowanie konferencji o  podłożu reklamowym 
z  zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i  inter-
netowej oraz z  wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych nośników informacji, organizowanie, obsługa i prowa-
dzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, 
konferencji, sympozjów, organizowanie plebiscytów, loterii, przyjęć 
i  zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali fil-
mowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradz-
two zawodowe, usługi wydawnicze, edycja książek, tekstów, gazet, 
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elek-
tronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza 
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, 
montaż programów radiowych, telewizyjnych udostępnianych przez 
Internet, produkcja filmów i widowisk, programów społecznych i na-
ukowych, usługi filmowania i nagrywania, prowadzenie programów 
rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usłu-
gi w  zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i  usługi 
współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do-
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, organi-
zowanie konkursów, wystaw w celach edukacyjnych, szkoleniowych, 
kulturalnych, rozrywkowych .

(111) 339938 (220) 2020 06 25 (210) 512539
(151) 2021 03 25 (441) 2020 12 07
(732) PŁACHNO ALEKSANDRA, Tuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAP SZOP
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 03 .05 .05, 03 .05 .24, 03 .05 .20, 16 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 339939 (220) 2020 10 26 (210) 519971
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) MALCZYK EDYTA, MACZYK MICHAŁ JASTRZĘBIA MARINA 
SPÓŁKA CYWILNA, Chełm Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jastrzębia MARINA
(540) 

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 18 .03 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne .

(111) 339940 (220) 2020 10 27 (210) 519997
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 07
(732) BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN CERVISIA SPERO BROWAR ZAMKOWY CIESZYN W  PIWIE 
ZAUFANIE
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 32 piwo i  produkty piwowarskie, napoje bezalkoholo-
we, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, imitacja piwa, 
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, aroma-
tyzowane napoje gazowane, napoje energetyzujące, syropy i  inne 
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, koktajle bezal-
koholowe, niegazowane napoje bezalkoholowe .

(111) 339941 (220) 2020 09 30 (210) 518920
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 23
(732) MOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOABURGER
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 03 .07 .24, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .11 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, żyw-
ność przygotowana z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny lub w przewa-
żającej części z tych produktów, hamburgery, konserwowane, mro-
żone, suszone i gotowane owoce i warzywa, żywność sporządzona 
z  konserwowanych, mrożonych, suszonych i  gotowanych owoców 
i warzyw lub w przeważającej części z tych produktów, galaretki, dże-
my, kompoty, jaja, mleko i  produkty mleczne, desery z  produktów 
mlecznych, sery, żywność sporządzona z mleka, produktów mlecz-
nych lub serów lub w przeważającej części z tych produktów, prze-
kąski z owoców i warzyw, zamienniki mięsa na bazie warzyw, napoje 
z  przewagą mleka, sałatki owocowe, sałatki warzywne, konserwo-
wane grzyby, zupy, jadalne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, 
czekolada do picia, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, cukier, ryż, tapio-
ka, sago, kawa nienaturalna, żywność sporządzona z  ryżu, tapioki, 
sago lub w przeważającej części z tych produktów, mąka i preparaty 
zbożowe, makarony i kluski, pizza, kanapki, taco, tarty, quiche, tortil-
le, wafelki, chleb, bułki, słodkie bułeczki typu muffin, ciasta i wyroby 
cukiernicze, mrożony jogurt (lody spożywcze), lody, sorbety, sosy 
[przyprawy], przekąski na bazie zbóż, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, mianowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usłu-
gi kawiarni, usługi jadłodajni, usługi restauracji samoobsługowych, 
usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe .

(111) 339942 (220) 2020 09 30 (210) 518938
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 23
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(732) KIESZCZYŃSKI JAN ADWOKAT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIGIT
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w  zakresie zarzą-
dzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, 45 usługi prawne, 
usługi w  zakresie doradztwa prawnego, usługi w  zakresie pomocy 
prawnej .

(111) 339943 (220) 2020 09 30 (210) 518947
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 23
(732) PURCHALAK PAWEŁ UNLINK-PAWEŁ PURCHALAK, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCP
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwa-
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni 
z artykułami o charakterze pamiątek klubowych w postaci kubków, 
bidonów, breloków, otwieraczy do butelek, smyczy do kluczy i tele-
fonów komórkowych, kalendarzy, naklejek i emblematów na samo-
chody, banerów, reklamówek z nadrukami, ramek pod tablice reje-
stracyjne, proporczyków, szalików, ubrań oraz nakryć głowy i toreb 
bawełnianych, chust i innych przedmiotów i gadżetów reklamowych 
zawierających logo klubu, 38 udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego online, zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych 
w  Internecie, prowadzenie forów społecznościowych, przesyłanie 
wiadomości za  pośrednictwem witryny internetowej, przekierowa-
nie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyła-
nie wiadomości internetowych], poczta elektroniczna, przydzielanie 
dostępu do baz danych .

(111) 339944 (220) 2020 09 30 (210) 518950
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 23
(732) GMURCZYK-WROŃSKA MAŁGORZATA WYDAWNICTWO 
NERITON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO NERITON
(540) 

(531) 18 .03 .03, 06 .01 .04, 27 .05 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 16 książki .

(111) 339945 (220) 2018 12 18 (210) 494012
(151) 2020 12 18 (441) 2019 02 25
(732) CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) issp
(540) 

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12

(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne w  sprawach per-
sonalnych, doradztwo związane z  osobistymi sprawami prawnymi, 
pośrednictwo w procedurach prawnych, udzielanie informacji doty-
czących usług prawnych .

(111) 339946 (220) 2020 10 01 (210) 518960
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) FRYC KAROLINA, Włoszczowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOVLIBUTIK
(510), (511) 25 odzież nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, bielizna 
osobista, obuwie, 35 sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych odzieży, nakryć 
głowy, okryć wierzchnich, bielizny osobistej, obuwia, kompozycji 
kwiatowych, prezentów i  upominków oraz ich  kompozycji i  zesta-
wów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, perfum, arty-
kułów higieny osobistej, gadżetów, zabawek, gier, pościeli, wyrobów 
skórzanych, przyborów i artykułów biurowych, toreb, torebek, rekla-
mówek, mebli, artykułów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów 
gospodarstwa domowego, artykułów dla zwierząt, bielizny poście-
lowej i  kocy, bielizny stołowej i  pościelowej, bielizny wzorzystej, 
brokatów, cerat [obrusy], kap na  łóżka, kotar na drzwi [zasłon], koł-
der, narzut na łóżka, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon 
do łóżek dziecięcych [pościel], podkładek pod szklanki z materiałów 
tekstylnych, podszewek [tkaniny], pokrowców i  narzut na  meble, 
pokryć na  materace, poszewek na  poduszki [poszwy na  poduszki], 
prześcieradeł na  łóżka, ręczników, rękawic kąpielowych, serwetek 
tekstylnych, ścierek do osuszania szkła, śpiworów, śpiworków dla nie-
mowląt, tekstylnych mat na stół, tkanin, uchwytów do zasłon z ma-
teriałów tekstylnych, wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce 
na materace], zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, tekstyliów i substytutów tekstyliów, tkanin 
oraz nakryć tekstylnych stosowanych w gospodarstwie domowym, 
reklamy radiowe i  telewizyjne, reklamy za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za  pośrednictwem mediów społecznościowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w  zakresie zamówień han-
dlowych, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom, 
usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych .

(111) 339947 (220) 2020 09 29 (210) 518976
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) EKOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekoCo
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, materiały do rozsady, podłoża ho-
dowlane, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane 
dla roślin, nawozy, nawozy do użytku domowego, nawozy do roślin 
doniczkowych, nawozy do  gleby i  ziemi doniczkowej, płynne na-
wozy, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy biologiczne, 
nawozy organiczne, nawozy morskie, nawozy naturalne wykonane 
ze składników morskich, nawozy do gleby, nawozy użyźniające gle-
bę, kompost, obornik, nawozy, biologiczne nawozy azotowe, nawozy 
z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające azot i magnez, 
nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biolo-
giczne stosowane do obróbki nasion, nawozy z dużą ilością substan-
cji odżywczych, nawozy o  kontrolowanym uwalnianiu składników 
dla ogrodnictwa, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na  bazie 
wodorostów, środki do ochrony nasion, środki ochrony roślin prze-
ciw patogenom, środki nawilżające do użytku jako środki wspoma-
gające do  preparatów ochrony roślin, granulki zatrzymujące wodę 
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do użytku w odżywianiu roślin poprzez zasilanie korzeni włosowa-
tych, preparaty do  wzmacniania roślin, karbolineum do  ochrony 
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, substancje do regulacji 
wzrostu roślin, środki do  wspomagania wzrostu roślin, substancje 
do pobudzania wzrostu roślin, substancje chelatowe do użytku jako 
nawozy do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako środ-
ki odżywcze do listowia roślin, pożywki do liści, 3 preparaty do na-
błyszczania liści roślin, środki do  czyszczenia liści roślin, preparaty 
do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, 21 doniczki na kwiaty, do-
niczki do  roślin, doniczki porcelanowe, doniczki ozdobne z  porce-
lany, gliniane doniczki, doniczki szklane, doniczki okienne, osłony 
na doniczki nie z papieru, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki 
pod doniczki na kwiaty, spodki, konewki, 35 organizacja sprzedaży 
detalicznej, organizacja sprzedaży hurtowej, oferowanie do sprzeda-
ży w ramach sklepu stacjonarnego, internetowego oraz prowadzenie 
sprzedaży wysyłkowej dotyczącej następujących towarów: podłoża 
hodowlane, materiały do rozsady, podłoża hodowlane, podłoża ho-
dowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane dla roślin, nawozy, na-
wozy do użytku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawo-
zy do gleby i ziemi doniczkowej, płynne nawozy, nawozy mineralne, 
nawozy naturalne, nawozy biologiczne, nawozy organiczne, nawozy 
morskie, nawozy naturalne wykonane ze  składników morskich, na-
wozy do  gleby, nawozy użyźniające glebę, kompost, obornik, na-
wozy, biologiczne nawozy azotowe, nawozy z  dodatkiem mikroor-
ganizmów, nawozy zawierające azot i magnez, nawozy biologiczne 
stosowane do  uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane 
do  obróbki nasion, nawozy z  dużą ilością substancji odżywczych, 
nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, 
odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na bazie wodorostów, środki 
do ochrony nasion, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środ-
ki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów 
ochrony roślin, granulki zatrzymujące wodę do użytku w odżywianiu 
roślin poprzez zasilanie korzeni włosowatych, preparaty do wzmac-
niania roślin, karbolineum do  ochrony roślin, preparaty do  regu-
lacji wzrostu roślin, substancje do  regulacji wzrostu roślin, środki 
do wspomagania wzrostu roślin, substancje do pobudzania wzrostu 
roślin, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia ro-
ślin, substancje chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listo-
wia roślin, pożywki do  liści, preparaty do  nabłyszczania liści roślin, 
środki do czyszczenia liści roślin, preparaty do czyszczenia i nabłysz-
czania liści roślin, doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, doniczki por-
celanowe, doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki, doniczki 
szklane, doniczki okienne, osłony na doniczki nie z papieru, uchwyty 
na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty, spodki, ko-
newki .

(111) 339948 (220) 2020 10 01 (210) 518988
(151) 2021 02 26 (441) 2020 11 09
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ING PAKIET UMIARKOWANY
(510), (511) 36 finansowe usługi bankowe, bankowe usługi rozlicze-
niowe, finansowe usługi bankowe w  zakresie wpłacania środków 
pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środ-
ków pieniężnych, skomputeryzowane usługi bankowe, telefoniczne 
usługi bankowe, usługi bankowe, usługi bankowe dostępne za po-
mocą kart, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zautomatyzowa-
ne usługi bankowe, zautomatyzowane usługi bankowe związane 
z  transakcjami za  pomocą kart obciążeniowych, zautomatyzowane 
usługi bankowe związane z  transakcjami przy użyciu kart kredyto-
wych, usługi bankowe związane z  elektronicznym transferem fun-
duszy, bankowość internetowa, emisja kart kredytowych, obsługa 
kart do  transakcji płatniczych, obsługa kart kredytowych i  debeto-
wych, usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart 
debetowych, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i  elektronicznych kart płatniczych, wydawanie 
kart kredytowych, doradztwo finansowe, finansowe (doradztwo-), 
finansowe (informacje-), usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, 
usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi pośrednictwa fi-
nansowego, transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, wymiana 
walutowa, usługi walutowe, 42 administrowanie prawami użytkow-
ników w  sieciach komputerowych, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalacja, 
aktualizacja i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, insta-

lacje oprogramowania komputerowego, pisanie i  projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktuali-
zowanie oprogramowania bazy danych, udostępnianie informacji 
on-line w  zakresie badań technologicznych z  komputerowej bazy 
danych lub Internetu, usługi komputerowe do analizy danych, utrzy-
manie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, 
tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, two-
rzenie i utrzymywanie witryn internetowych, rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego .

(111) 339949 (220) 2020 10 01 (210) 518992
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) KOSIOR AGNIESZKA PROFIZORKA, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Profizorka
(510), (511) 11 lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz .

(111) 339950 (220) 2020 10 01 (210) 518994
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) BARTYZEL PATRYK MARCEL DEKOR, Rąbień AB (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAZ TRAILER
(540) 

(591) czarny, ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 26 .15 .15, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 12 zabudowy do  samochodów pick-upów, samochody 
pikapy z  zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], 37 usługi 
w zakresie remontów budynków .

(111) 339951 (220) 2020 09 29 (210) 518999
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) EKOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANT lover
(540) 

(531) 05 .03 .11, 05 .03 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, materiały do rozsady, podłoża ho-
dowlane, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane 
dla roślin, nawozy, nawozy do użytku domowego, nawozy do roślin 
doniczkowych, nawozy do  gleby i  ziemi doniczkowej, płynne na-
wozy, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy biologiczne, 
nawozy organiczne, nawozy morskie, nawozy naturalne wykonane 
ze składników morskich, nawozy do gleby, nawozy użyźniające gle-
bę, kompost, obornik, nawozy, biologiczne nawozy azotowe, nawozy 
z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające azot i magnez, 
nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biolo-
giczne stosowane do obróbki nasion, nawozy z dużą ilością substan-
cji odżywczych, nawozy o  kontrolowanym uwalnianiu składników 
dla ogrodnictwa, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na  bazie 
wodorostów, środki do ochrony nasion, środki ochrony roślin prze-
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ciw patogenom, środki nawilżające do użytku jako środki wspoma-
gające do  preparatów ochrony roślin, granulki zatrzymujące wodę 
do użytku w odżywianiu roślin poprzez zasilanie korzeni włosowa-
tych, preparaty do  wzmacniania roślin, karbolineum do  ochrony 
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, substancje do regulacji 
wzrostu roślin, środki do  wspomagania wzrostu roślin, substancje 
do pobudzania wzrostu roślin, substancje chelatowe do użytku jako 
nawozy do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako środ-
ki odżywcze do listowia roślin, pożywki do liści, 3 preparaty do na-
błyszczania liści roślin, środki do  czyszczenia liści roślin, preparaty 
do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, 21 doniczki na kwiaty, do-
niczki do  roślin, doniczki porcelanowe, doniczki ozdobne z  porce-
lany, gliniane doniczki, doniczki szklane, doniczki okienne, osłony 
na doniczki nie z papieru, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki 
pod doniczki na kwiaty, spodki, konewki, 35 organizacja sprzedaży 
detalicznej, organizacja sprzedaży hurtowej, oferowanie do sprzeda-
ży w ramach sklepu stacjonarnego, internetowego oraz prowadzenie 
sprzedaży wysyłkowej dotyczącej następujących towarów: podłoża 
hodowlane, materiały do rozsady, podłoża hodowlane, podłoża ho-
dowlane do ogrodnictwa, podłoża hodowlane dla roślin, nawozy, na-
wozy do użytku domowego, nawozy do roślin doniczkowych, nawo-
zy do gleby i ziemi doniczkowej, płynne nawozy, nawozy mineralne, 
nawozy naturalne, nawozy biologiczne, nawozy organiczne, nawozy 
morskie, nawozy naturalne wykonane ze  składników morskich, na-
wozy do  gleby, nawozy użyźniające glebę, kompost, obornik, na-
wozy, biologiczne nawozy azotowe, nawozy z  dodatkiem mikroor-
ganizmów, nawozy zawierające azot i magnez, nawozy biologiczne 
stosowane do  uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane 
do  obróbki nasion, nawozy z  dużą ilością substancji odżywczych, 
nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, 
odżywki dla roślin, odżywki dla roślin na bazie wodorostów, środki 
do ochrony nasion, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środ-
ki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów 
ochrony roślin, granulki zatrzymujące wodę do użytku w odżywianiu 
roślin poprzez zasilanie korzeni włosowatych, preparaty do wzmac-
niania roślin, karbolineum do  ochrony roślin, preparaty do  regu-
lacji wzrostu roślin, substancje do  regulacji wzrostu roślin, środki 
do wspomagania wzrostu roślin, substancje do pobudzania wzrostu 
roślin, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia ro-
ślin, substancje chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listo-
wia roślin, pożywki do  liści, preparaty do  nabłyszczania liści roślin, 
środki do czyszczenia liści roślin, preparaty do czyszczenia i nabłysz-
czania liści roślin, doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, doniczki por-
celanowe, doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki, doniczki 
szklane, doniczki okienne, osłony na doniczki nie z papieru, uchwyty 
na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty, spodki, ko-
newki .

(111) 339952 (220) 2020 10 02 (210) 519010
(151) 2021 03 25 (441) 2020 12 07
(732) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielone sąsiedztwo
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, żółty
(531) 01 .03 .17, 01 .15 .11, 05 .01 .03, 05 .01 .16, 06 .19 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 publikacje na  nośnikach elektronicznych, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, 16 publikacje drukowane, afisze, plaka-
ty, ulotki, broszury, 36 usługi finansowe, udzielanie kredytów, usługi 
finansowania projektów dotyczących ekologii, ochrony środowiska 
naturalnego i  oszczędności energii, usługi finansowania projektów 
dotyczących instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacji budyn-
ków, wymiany pieców grzewczych, zakupu pojazdów elektrycz-
nych, usługi finansowe w zakresie zakupu ekologicznych pojazdów, 
informacje finansowe, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie 

finansów dotyczących ekologii, ochrony środowiska naturalnego 
i  oszczędności energii, usługi w  zakresie finansowania pożyczek 
dotyczących ekologii, ochrony środowiska naturalnego i  oszczęd-
ności energii, usługi w zakresie finansowania pożyczek dotyczących 
ekologicznych technologii, doradztwo finansowe, doradztwo kre-
dytowe, 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo 
w zakresie ekologii, doradztwo w zakresie ochrony środowiska natu-
ralnego, udostępnianie danych technologicznych na temat innowa-
cji mających na uwadze ekologię, ochronę środowiska naturalnego 
i  oszczędności energii, usługi doradcze w  dziedzinie technologii, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i instalacji sto-
sowanych w budownictwie, doradztwo techniczne związane z pro-
jektowaniem, doradztwo w  zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, usługi doradztwa technicznego w zakresie instalacji 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, przydomowych oczysz-
czalni ścieków, termomodernizacji budynków, wymiany pieców 
grzewczych, zakupu pojazdów elektrycznych .

(111) 339953 (220) 2020 10 02 (210) 519014
(151) 2021 03 09 (441) 2020 11 23
(732) HOŁUBOWICZ DARIA, Borkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERAZ TWÓJ RUCH Daria T .A . Hołubowicz
(540) 

(591) brązowy, beżowy, czarny, biały
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 dystrybucja i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin-
gu i  publicity, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 38 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie transmisja elementów, takich 
jak media elektroniczne, treści multimedialne, nagrania wideo, filmy, 
ilustracje, obrazy, teksty, zdjęcia, treści generowane przez użytkow-
nika, treści audio i  informacje przez Internet i  inne sieci komunika-
cyjne, nadawanie, webcasting, transmisja strumieniowa i transmisja 
treści audio, wideo za  pośrednictwem Internetu i  elektronicznych 
sieci łącznościowych, udostępnianie użytkownikom forów społecz-
nościowych i  czatów w  celu zamieszczania, wyszukiwania, obser-
wowania, udostępniania, krytyki, oceniania i komentowania nagrań 
audio, wideo i  innych treści multimedialnych przez użytkowników 
przez Internet i  inne sieci komunikacyjne, przesyłanie wiadomości, 
informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci kom-
puterowych i  komunikacyjnych, udostępnianie online forów, czat-
-roomów, dzienników, blogów oraz serwery do transmisji wiadomo-
ści, komentarzy i  treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, 
udostępnianie wspólnych forów użytkowników online do wysyłania, 
szukania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komen-
towania treści wideo i  innych treści multimedialnych, zapewnianie 
cyfrowej dystrybucji audycji audio i  wideo za  pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo 
do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 
41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowicie udostępnianie stro-
ny internetowej obejmującej treści audio, wideo, filmy, fotografie, 
inne materiały multimedialne i powiązane informacje przez Internet 
oraz inne sieci łącznościowe na szeroki zakres tematów i zagadnień, 
edukacyjne usługi doradcze, elektroniczne usługi biblioteczne mają-
ce na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji 
archiwalnych) w  formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, or-
ganizacja imprez rozrywkowych, organizacja konferencji edukacyj-
nych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja seminariów 
dotyczących edukacji, organizacja edukacyjnych kursów, szkoleń 
i warsztatów w tym za pośrednictwem sieci Internet i on-line, orga-
nizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie programów 
szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych, w tym rozprowa-
dzanych na  profesjonalnych kursach, produkcja prezentacji audio-
wizualnych, publikacja materiałów edukacyjnych, usługi doradztwa 
specjalistycznego w zakresie edukacji, usługi dostarczania informacji 
dotyczących edukacji .
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(111) 339954 (220) 2020 10 01 (210) 519019
(151) 2021 02 25 (441) 2020 11 09
(732) KUNCER JOANNA PRACOWNIA CIAST I LODÓW AUTORSKICH, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUNCER
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, desery lodowe, 
ciasta, ciastka, cukierki, torty, czekolady, kremy, wafle, gofry, nale-
śniki, 35 reklama, marketing, pokazy towarów, usługi organizowania 
targów i wystaw handlowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż online, 
sprzedaż dla osób trzecich następujących towarów: wyroby cukier-
nicze, słodycze, lody, desery lodowe, ciasta, ciastka, cukierki, torty, 
czekolady, kremy, wafle, gofry, naleśniki, galaretki, mleczne produk-
ty, napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, kawa, substytu-
ty kawy, napoje na bazie kawy, herbata, substytuty herbaty, napoje 
na bazie herbaty, kakao, substytuty kakao, napoje na bazie kakao, na-
poje na bazie owoców lub warzyw, soki owocowe, napoje owocowe, 
koktajle owocowe, napoje na bazie mleka, koktajle mleczne, czeko-
lady na gorąco, lemoniady, wody mineralne, wody gazowane, 43 ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, 
cukiernie, dekorowanie wyrobów cukierniczych, dekorowanie ciast .

(111) 339955 (220) 2020 10 01 (210) 519032
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) LB RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B LoveBrands Events
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, różowy
(531) 02 .09 .01, 01 .15 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .01, 29 .01 .06, 
29 .01 .08
(510), (511) 35 agencje reklamowe, public relations (agencje), wize-
runku (kreowanie) [firmy, usług, towarów] .

(111) 339956 (220) 2020 10 01 (210) 519037
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REVEN
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń 
do  samodzielnego skręcania, tytoń do  fajek, wyroby tytoniowe, 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, za-
palniczki do papierosów, zapalniczki do cygar, zapałki, artykuły dla 
palaczy, bibułka papierosowa, glizy papierosowe, filtry do papiero-
sów, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urzą-
dzenia do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy 
elektroniczne, płyny do  papierosów elektronicznych, wyroby tyto-
niowe do podgrzewania .

(111) 339957 (220) 2020 10 04 (210) 519050
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) KASTELNIK MIESZKO, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGOTOWIE POŻAROWE
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .09

(510), (511) 37 sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie bu-
dynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i tere-
nów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, 
sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie fa-
bryk, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi porządkowania domów 
[sprzątanie], usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysło-
wym, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, specjalistyczne odnawia-
nie budynków .

(111) 339958 (220) 2020 10 05 (210) 519077
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) KULIK DARIUSZ RENT-KULIK, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART HOUSE
(540) 

(531) 07 .03 .11, 27 .05 .01, 26 .03 .23
(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne .

(111) 339959 (220) 2020 10 02 (210) 519080
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) MUTRYN MICHAŁ, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wrrsztat
(510), (511) 37 remont pojazdów, naprawa powypadkowa pojaz-
dów, malowanie pojazdów mechanicznych, serwisowanie pojazdów 
dostawczych, konserwacja pojazdów mechanicznych, regeneracja 
silników pojazdów, organizowanie naprawy pojazdów, usługi warsz-
tatów naprawy pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, usługi na-
praw awarii pojazdów, usługi awaryjnych napraw pojazdów, serwiso-
wanie (przegląd) silników pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy 
pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów, ładowanie akumulato-
rów do  pojazdów, montaż [instalowanie] części do  pojazdów, kon-
trola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, organizowanie 
konserwacji silnikowych pojazdów lądowych, usługi warsztatów na-
prawy pojazdów silnikowych, organizowanie naprawy silnikowych 
pojazdów lądowych, instalacja części zamiennych do  pojazdów, 
kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, montaż 
[instalowanie] akcesoriów do pojazdów, konserwacja, serwis i napra-
wa pojazdów, naprawa sprzęgieł do  pojazdów lądowych, naprawa 
układów zawieszenia do pojazdów, naprawa układów hamulcowych 
do  pojazdów, instalowanie urządzeń do  zabezpieczania pojazdów, 
konserwacja i  naprawy pojazdów silnikowych, naprawa i  konser-
wacja pojazdów lądowych, konserwacja lub naprawa pojazdów 
samochodowych, obsługa i  naprawy pojazdów silnikowych, usługi 
w  zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, usługi warsztatów 
w  zakresie konserwacji pojazdów, naprawa i  konserwacja silników 
pojazdów mechanicznych, usługi konserwacji i  naprawy pojazdów 
silnikowych, usługi warsztatów samochodowych w  zakresie kon-
serwacji pojazdów, naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicz-
nych i  ich części, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, 
ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych i  części do  nich, 
naprawa i  konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, 
naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicz-
nych, naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicznych i  silników 
do nich, usługi warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojaz-
dów mechanicznych, usługi zabezpieczenia podwozia przed korozją, 
zakładanie i naprawa opon .

(111) 339960 (220) 2020 10 05 (210) 519092
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 16
(732) ATLAS SZTUKI, Łódź (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 in Lodz
(540) 

(531) 26 .07 .25, 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 9 dyskietki, karty magnetyczne, kasety video, płyty CD-
-ROM, płyty DVD, nienagrane nośniki elektroniczne, nośniki elektro-
niczne z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, 16 papier 
i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, książki, dzienniki, cza-
sopisma, periodyki, inne wydawnictwa prasowe i reklamowe, w tym 
druki, foldery, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, 
kalendarze, papeteria artykuły papiernicze, materiały piśmienne, ar-
tykuły biurowe, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, 25 ubrania, 
buty i  nakrycia głowy, 36 administrowanie, zarządzanie i  wynaj-
mowanie obiektów sportowych, rozrywkowych i  rekreacyjnych sal 
gimnastycznych, klubów fitness, basenów, boisk, kortów, stadionów, 
torów do rywalizacji sportowej, 41 usługi organizowania i prowadze-
nia imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, usługi orga-
nizowania konkursów, gier losowych i  loterii, usługi organizowania 
wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, usługi organizowa-
nia pokazów mody, usługi organizowania przyjąć, zabaw i festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi prowadzenia sal kinowych, 
scen teatralnych i  pantomimicznych, usługi produkcji i  reprodukcji 
filmów i  nagrań: video, dźwiękowych oraz ich  rozpowszechnianie, 
usługi wykonywania reportażu fotograficznego i  robienia zdjąć, 
montaż programów radiowych i  telewizyjnych, wydawanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, tłu-
maczenia, usługi świadczone przez artystów teatralnych, cyrkowych, 
wypożyczanie dekoracji filmowych i teatralnych, usługi organizowa-
nia dyskotek, produkcja filmów, usługi wypożyczania filmów, nagrań 
audio i książek, usługi wypożyczania filmów dla kin, usługi instrukto-
rów kultury fizycznej, usługi wypożyczania sprzętu kinematograficz-
nego, usługi organizowania konferencji, sympozjów i zjazdów, usłu-
gi organizowania loterii, prowadzenie lunaparków, usługi montażu 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi prowadzenia nocnych 
klubów, obsługa pól golfowych, usługi organizowania balów, usłu-
gi orkiestry, usługi prowadzenia sal koncertowych, usługi udostęp-
niania sprzętu karaoke, 43 usługi kawiarni, usługi restauracji, usługi 
punktów gastronomicznych, usługi hotelowe, przygotowywanie 
i  serwowanie posiłków w  kawiarniach, restauracjach, punktach ga-
stronomicznych, hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt 
czasowy w  hotelach, przygotowywanie żywności na  zamówienie 
oraz ich  dostawa, wynajmowanie sal na  posiedzenia, bankiety, od-
czyty .

(111) 339961 (220) 2020 10 06 (210) 519176
(151) 2021 04 07 (441) 2020 12 21
(732) ŻYLIŃSKA BERNADETA BRI WYCENY, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRI WYCENY
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26 .04 .09, 29 .01 .13, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 35 przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, konsultacje 
w dziedzinie wycen biznesowych, wyceny handlowe, usługi w zakre-
sie wyceny marki, 36 wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości 
gruntowych, wyceny budynków, wyceny majątku, wyceny majątku 
ruchomego, wyceny ładunków i towarów, wyceny jachtów, wyceny 

używanych samochodów, wyceny urządzeń mechanicznych, wy-
ceny majątku rolnego, wyceny drewna na pniu, wyceny finansowe, 
wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpie-
czeniowy, wycena finansowa dla celów bankowości, wycena finan-
sowa w  celach fiskalnych, wyceny finansowe nieruchomości dzier-
żawionych, wycena związana z projektowaniem budynków, wycena 
związana z ekspertyzą budynków, udzielanie informacji, konsultacji 
i porad w dziedzinie wycen majątkowych, usługi w zakresie wyceny 
własności intelektualnej .

(111) 339962 (220) 2020 10 27 (210) 520012
(151) 2021 04 15 (441) 2020 12 28
(732) MOŻDŻANOWSKA MONIKA SKLEP ZOOLOGICZNY DORA, 
Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORA MARKĘ POLECA KARMA BEZZBOŻOWA
(540) 

(591) jasnobrązowy, brązowy
(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 25 .05 .02, 05 .03 .13, 05 .07 .01
(510), (511) 31 karma dla psów .

(111) 339963 (220) 2021 01 25 (210) 523609
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) INWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InWork
(540) 

(591) turkusowy, czarny
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .02 .07, 24 .17 .05, 29 .01 .12, 27 .05 .05, 
27 .05 .17
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe] .

(111) 339964 (220) 2020 09 25 (210) 518729
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) WIELIŃSKI MARCIN, BIEGESZ-WIELIŃSKA DARIA ŚLĄSKIE 
CENTRUM IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ BIAŁY UŚMIECH 
SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZYSTY BANK
(510), (511) 35 doradzanie podmiotom bankowym w  zakresie wy-
tycznych epidemiologicznych, higieny i  profilaktyki, pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, zwłaszcza w placówkach bankowych, pod względem profi-
laktyki epidemiologicznej, usługi reklamowe na rzecz osób trzecich 
w  zakresie promocji przedsiębiorstw spełniających określone wa-
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runki programu wykonywane za  pomocą telewizji, radia, mediów 
elektronicznych, publikacji i prezentacji bezpośrednich, dystrybucja 
materiałów reklamowych, próbek, druków, organizacja i  obsługa 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, sondaże opi-
nii publicznej, przyznawanie nagród w  celu wyróżnienia placówek 
bankowych, zwłaszcza w zakresie spełniania wymogów dedykowa-
nego programu, przyznawanie certyfikatów dla placówek banko-
wych spełniających kryteria ustalonego programu i stosujących się 
do jego zasad, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, 
41 usługi związane z  edukacją zdrowotną i  kształceniem praktycz-
nym, usługi związane z  organizowaniem i  prowadzeniem sympo-
zjów, konferencji, zjazdów, kongresów naukowych, w tym z zakresu 
stomatologii, medycyny, organizowanie i  prowadzenie posiedzeń 
naukowo-szkoleniowych, kursów i wykładów doszkalających, semi-
nariów, sympozjów, spotkań tematycznych i  konsultacji, zwłaszcza 
dla placówek bankowych w  zakresie medycyny, promocji zdrowia 
i  zdrowego stylu życia, usługi wydawnicze w  zakresie publikacji 
książkowych, prasowych oraz tekstów innych niż reklamowe, publi-
kowanie programów edukacyjnych, realizacja filmów i audycji edu-
kacyjnych, 42 opracowywanie i tworzenie zasad programu dla pla-
cówek bankowych, dotyczącego wytycznych epidemiologicznych, 
profilaktyki, warunków leczenia oraz udzielania pomocy medycznej 
i dentystycznej, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakre-
su medycyny, w tym z zakresu stomatologii i stomatologii estetycz-
nej, wirusologii, specjalistyczne programy mające na celu poprawę 
warunków higienicznych w placówkach bankowych, w tym profilak-
tyki związanej z zagrożeniem epidemicznym, usługi dotyczące kon-
troli jakości i metod wdrażania programu profilaktycznego w zakre-
sie zagrożenia epidemiologicznego dla placówek bankowych .

(111) 339965 (220) 2020 09 25 (210) 518731
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) STANISŁAWEK MATEUSZ PPUH MATI-TEAM, Trzcinica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Good night
(540) 

(591) granatowy, żółty, zielony, różowy, turkusowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .18
(510), (511) 20 materace, 24 tkaniny, dopasowane pokrowce na ma-
terace .

(111) 339966 (220) 2020 09 24 (210) 518742
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) SZYMAŚ EWA EGZOTIC-ART, Skoki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGZOTIC ROOM
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 03 .11 .10, 03 .11 .24
(510), (511) 20 produkcja wyrobów drewnianych, 35 sprzedaż zwie-
rząt, 44 hodowla zwierząt .

(111) 339967 (220) 2020 09 24 (210) 518746
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) DUDEK JANUSZ, Radzewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) JDU engineering
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 42 badania dotyczące projektowania, konstrukcyjne 
(projektowanie-), oceny techniczne związane z  projektowaniem, 
doradztwo w  zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie 
projektów technologicznych, projektowanie analiz wykonalności 
w  zakresie projektów, projektowanie i  opracowywanie nowych 
technologii na  rzecz osób trzecich, projektowanie instalacji i  urzą-
dzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych 
i  mikromechanicznych, projektowanie konstrukcji, projektowanie 
maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, 
projektowanie naukowe i  technologiczne, projektowanie produk-
tów przemysłowych, usługi inżynieryjne w  zakresie projektowania 
maszyn, usługi projektowania technologicznego .

(111) 339968 (220) 2020 09 25 (210) 518753
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁASKA PLUS
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .04, 29 .01 .12, 26 .11 .02
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i  elewacyjne, blachoda-
chówka .

(111) 339969 (220) 2020 09 25 (210) 518754
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUERO BLACHODACHÓWKA
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i  elewacyjne, blachoda-
chówka .

(111) 339970 (220) 2020 09 25 (210) 518762
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MOLDAWSKA WINNICA
(540) 

(591) żółty, beżowy, zielony, niebieski, różowy, czerwony, brązowy, 
czarny, biały, złoty
(531) 07 .01 .09, 06 .07 .25, 06 .19 .07, 06 .19 .09, 06 .19 .11, 06 .19 .16, 
05 .07 .10, 25 .01 .01, 25 .01 .13, 25 .01 .19, 25 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 
25 .05 .01, 25 .07 .08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe w postaci pochodzących z Mołda-
wii: win, win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win 
smakowych i aromatyzowanych, win musujących .

(111) 339971 (220) 2020 09 25 (210) 518765
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLDAWSKA WINNICA
(540) 

(591) żółty, beżowy, złoty, zielony, niebieski, różowy, brązowy, 
czarny, biały
(531) 05 .07 .10, 06 .07 .25, 06 .19 .07, 06 .19 .09, 06 .19 .11, 06 .19 .16, 
07 .01 .09, 25 .01 .01, 25 .01 .13, 25 .01 .19, 25 .01 .99, 25 .05 .01, 25 .07 .08, 
27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe pochodzące z Mołdawii w posta-
ci: win, win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win 
smakowych i aromatyzowanych, win musujących .

(111) 339972 (220) 2020 09 25 (210) 518766
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRAMANI
(540) 

(591) złoty, niebieski, czerwony, czarny, biały, jasnoróżowy
(531) 01 .01 .05, 01 .01 .10, 26 .01 .06, 25 .07 .01, 25 .07 .06, 25 .07 .25, 
02 .07 .02, 02 .07 .04, 02 .01 .04, 02 .01 .20, 02 .03 .04, 02 .03 .20, 26 .04 .01, 
26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .13, 26 .04 .14, 26 .04 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 
24 .17 .02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe w  postaci win, win gronowych, 
win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i  aromaty-
zowanych, win musujących .

(111) 339973 (220) 2020 09 26 (210) 518774
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) MARCINKOWSKI PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKIE GABINETY PSYCHOTERAPII
(540) 

(591) granatowy, biały, złoty, ciemnozłoty
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 03 .07 .21
(510), (511) 44 psychoterapia, usługi psychoterapeuty, usługi psy-
choterapeutyczne, psychoterapia holistyczna, poradnictwo psycho-
logiczne .

(111) 339974 (220) 2020 09 28 (210) 518780
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) MARCZEWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNCTIONALL
(540) 

(531) 27 .05 .01
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(510), (511) 28 gry planszowe i  urządzenia do  hazardu, drewnia-
ne klocki do  budowania [zabawki], elementy zabawek składanych 
do budowy, gry polegające na budowaniu, gry, klocki do budowy [za-
bawki], klocki do łączenia [zabawki], klocki do zabawy, klocki do za-
bawy [konstrukcyjne], klocki do  zabawy, które można wzajemnie 
łączyć, meble do domków dla lalek, układanki [puzzle], wieloczęścio-
we zabawki konstrukcyjne, zabawki budowlane, zabawki drewniane, 
zabawki edukacyjne, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki 
modułowe, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabaw-
ki w postaci puzzli, zabawki wykonane z drewna, zestawy klocków 
zabawkowych do budowy, zestawy zabawek budowlanych [gry] .

(111) 339975 (220) 2020 09 28 (210) 518799
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL MARIJUANA MEDICAL CBD indica sativa 
HEMPMEDICAM ORGANIC CANNABIS
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały, czarny
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 24 .13 .25, 
27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne .

(111) 339976 (220) 2020 09 28 (210) 518802
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cannabis Boys
(540) 

(591) zielony, czerwony, czarny, biały, niebieski, żółty, różowy, 
granatowy
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne .

(111) 339977 (220) 2020 09 25 (210) 518807
(151) 2021 03 26 (441) 2020 12 07
(732) INTER-ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Urzut (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) onof
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .12

(510), (511) 9 urządzenia, aparatura i  przyrządy elektryczne, urzą-
dzenia, aparatura i  przyrządy elektryczne do  kontroli i  pomiarów, 
instalacje elektryczne i  części instalacji elektrycznych, przewody, 
przełączniki, wtyczki, gniazdka, złącza, regulatory, przetworniki, ste-
rowniki, transformatory, 11 urządzenia, aparatura, przyrządy, źródła 
światła i sprzęt do oświetlania, urządzenia, instalacje i części instalacji 
do oświetlania, lampy elektryczne, 35 usługi promocji i reklamy, do-
radztwo i ekspertyzy w celach handlowych, organizowanie wystaw 
i pokazów towarów, usługi handlu hurtowego i detalicznego artyku-
łami oświetleniowymi i elektrycznymi, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej .

(111) 339978 (220) 2020 09 25 (210) 518824
(151) 2021 03 25 (441) 2020 11 16
(732) POLSKA GRUPA POCZTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGP
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .09 .13, 22 .01 .07, 26 .05 .01, 26 .05 .16
(510), (511) 6 skrzynki i  pojemniki metalowe na  listy, 9 urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z  nagraniami, urządzenia 
i  instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do  komunikacji oraz 
telekomunikacji, urządzenia i instrumenty do przesyłania, zachowy-
wania i  odbierania danych i  informacji, serwery i  urządzenia infor-
matyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, 
bankowej, informatycznej . telekomunikacyjnej, projektowej i ubez-
pieczeniowej, oprogramowanie komputerowe dla przechowywania 
i  przetwarzania danych, komputery i  systemy komputerowe, urzą-
dzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i  przesyłanie 
danych, elektroniczne urządzenia kryptograficzne, elektroniczne 
tablice ogłoszeniowe, 16 znaczki pocztowe, katalogi, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, 
kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ma-
teriały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, 
zeszyty, kartki okolicznościowe, karton, wyroby z kartonu, papeteria, 
karty pocztowe, 35 usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i  organizowania 
programów promocyjnych, usługi badania opinii społecznej, usłu-
gi badania rynku, usługi uzyskiwania i  systematyzowania danych 
do komputerowych baz danych, usługi kreowania wizerunku przed-
siębiorstwa, towarów, usług, usługi wyszukiwania informacji dla osób 
trzecich, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i  materiałów 
reklamowych, w  tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów re-
klamowych za pośrednictwem portalu internetowego, prenumerata 
czasopism dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, 
informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: dystrybu-
cji gazet i  czasopism, dostarczania i  przechowywania paczek i  ko-
respondencji, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów 
i towarów, dostarczania przesyłek pocztowych, gazet i czasopism .

(111) 339979 (220) 2020 09 25 (210) 518832
(151) 2021 03 26 (441) 2020 12 07
(732) STOMA TOMASZ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)



68 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2021

(540) W WE WNĘTRZU
(540) 

(531) 17 .02 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .08
(510), (511) 42 projektowanie wnętrz budynków .

(111) 339980 (220) 2020 09 28 (210) 518839
(151) 2021 03 25 (441) 2020 12 07
(732) DUBIEL RADZISŁAW WWW .BIELIZNAPOLSKA .PL STUDIO 
BRAFITTINGU, Jadwisin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bieliznapolska .plprofesjonalny dobór biustonosza
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 24 .09 .02, 24 .09 .05, 24 .17 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .11 .02, 
26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 bielizna, bielizna ciążowa, bielizna [część garderoby], 
bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bie-
lizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bielizna funkcjonalna, 
bielizna jednorazowa, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna oso-
bista [część garderoby], bielizna osobista z dzianiny, bielizna termo-
aktywna, bielizna wchłaniająca pot, bielizna wyszczuplająca [wyroby 
gorseciarskie], bokserki damskie [bielizna], body [bielizna], ciążowa 
bielizna nocna, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogaw-
kami], damska bielizna, długa bielizna, gorsety [bielizna], gorsety 
[bielizna damska], halki [bielizna], jednoczęściowa bielizna damska 
[body połączone z rajstopami], męska bielizna jednoczęściowa, pasy 
elastyczne wyszczuplające [bielizna], połączenie koszulki z majtkami 
[bielizna damska], suspensorium [bielizna osobista] .

(111) 339981 (220) 2020 09 30 (210) 518895
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 23
(732) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zbierzmy .pl
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .13 .01
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie użytkowe, oprogramowanie do  handlu elektronicznego 
i  płatności elektronicznych, oprogramowanie do  handlu detalicz-
nego, oprogramowanie serwerów w  chmurze, oprogramowanie 
do  przetwarzania w  chmurze, oprogramowanie do  przetwarzania 
transakcji biznesowych, oprogramowanie do  prowadzenia sklepu 
online, oprogramowanie do  operacji wykonywanych po  stronie 

serwera [server-side], oprogramowanie komputerowe do  handlu 
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elek-
tronicznych transakcji biznesowych za  pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, oprogramowanie do  płatności elektronicz-
nych, 35 usługi w  zakresie reklamy, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, produkcja 
filmów reklamowych, przygotowywanie i prezentacja pokazów au-
diowizualnych w  celach reklamowych, przygotowywanie kampanii 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamo-
wych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i  próbek], organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i  pokazów do  celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, prowadzenie badań opinii publicznej, 
badania rynkowe, badania biznesowe, badania w zakresie reklamy, 
usługi relacji z mediami, usługi w zakresie zakupu środków przekazu 
[miejsca i  czasu w  mediach], informacja i  badania w  zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi analizy i  informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], badania 
i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w  zakresie 
informacji handlowej, wyceny handlowe, pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej, 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, usługi spor-
towe i  kulturalne, organizowanie pokazów w  celach kulturalnych, 
organizowanie pokazów w  celach rozrywkowych, organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, usługi rozrywkowe, organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych, organizowanie wystaw w  celach kulturalnych, orga-
nizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw 
w  celach szkoleniowych, 42 programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizu-
alnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS], pro-
gramowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
inżynieria oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania kom-
puterowego dla dostawców i użytkowników Internetu .

(111) 339982 (220) 2020 09 30 (210) 518919
(151) 2021 03 19 (441) 2020 11 30
(732) MOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Charlie’s Pie Shop PIE & GO
(540) 

(591) niebieski, biały, złoty
(531) 08 .01 .11, 08 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, żyw-
ność przygotowana z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny lub w przeważa-
jącej części z tych produktów, hamburgery, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, żywność sporządzona z kon-
serwowanych, mrożonych, suszonych i  gotowanych owoców i  wa-
rzyw lub w przeważającej części z tych produktów, przekąski z owo-
ców i  warzyw, napoje z  przewagą mleka, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, konserwowane grzyby, zupy, zamienniki mięsa na bazie 
warzyw, mięsne nadzienia do  ciast, 30 wyroby piekarnicze, placki, 
mięso zapiekane w cieście, placki z nadzieniem z warzyw, placki typu 
pizza, ciasta i placki z owocami, placki bez mięsa, placki z nadzieniem 
z  ryb, dania z makaronu, pizza, kanapki, taco, tarty, quiche, tortille, 
wafelki, chleb, bułki, słodkie bułeczki typu muffin, ciasta i wyroby cu-
kiernicze, mrożony jogurt-lody spożywcze, lody, sorbety, sosy jako 
przyprawy, przekąski na bazie zbóż, kawa, herbata, kakao, czekola-
da do picia, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, kawa nienaturalna, żyw-
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ność przygotowana na  bazie ryżu, tapioki, sago lub w  przeważają-
cej części z tych produktów, 35 usługi promocji sprzedaży, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa następujących towarów: żywności sporządzo-
ne z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny lub w przeważającej części z tych 
produktów, żywności sporządzonej z konserwowanych, mrożonych, 
suszonych lub gotowanych owoców i warzyw lub w przeważającej 
części z tych produktów, przekąsek z warzyw i z owoców, napojów 
z przewagą mleka, sałatek owocowych, sałatek warzywnych, konser-
wowanych grzybów, zup, wyrobów piekarniczych, placków, mięs za-
piekanych w cieście, placków z nadzieniem z warzyw, placków typu 
pizza, ciast i placków z owocami, placków bez mięsa, placków z na-
dzieniem z  ryb, dań z makaronu, pizzy, kanapek, taco, tart, quiche, 
tortilli, wafelków, chleba, bułek, słodkich bułeczek typu muffin, ciast 
i wyrobów cukierniczych, mrożonego jogurtu (lody spożywcze), lo-
dów, sorbetów, sosów (przyprawy), przekąsek na bazie zbóż, kawy, 
herbaty, kakao, czekolady do picia, napojów na bazie kawy, napojów 
na  bazie herbaty, napojów na  bazie kakao, napojów na  bazie cze-
kolady, kawy nienaturalnej, żywności przygotowana na  bazie ryżu, 
tapioki, sago lub w przeważającej części z tych produktów, 43 usługi 
zaopatrzenia w  żywność i  napoje, mianowicie usługi barów, usługi 
restauracyjne, usługi kawiarni, usługi jadłodajni, usługi restauracji sa-
moobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe .

(111) 339983 (220) 2020 09 15 (210) 518304
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) GOSK JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 24 .01 .13, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .08, 26 .01 .10, 26 .01 .11, 
26 .01 .13, 14 .07 .01, 14 .07 .15
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo 
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo do-
tyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące zarządzania marke-
tingowego, doradztwo marketingowe w  zakresie mediów 
społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradz-
two specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w  zakresie 
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie promocji sprzeda-
ży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, kon-
sultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, orga-
nizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w za-
kresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady 
w zakresie marketingu, promocja towarów i usług poprzez sponsoro-
wanie, świadczenie doradczych usług marketingowych dla produ-
centów, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze w za-
kresie marketingu, usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 
organizacja i  przeprowadzanie wystaw w  ramach targów handlo-
wych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach 
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub han-
dlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
organizowanie i prowadzenie targów w celach reklamowych, organi-
zowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowa-
nie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadze-
nie targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw 
handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamo-
wych, organizowanie targów i pokazów do celów handlowych, pro-

mocyjnych i  reklamowych, organizowanie pokazów handlowych, 
organizowanie pokazów w  celach handlowych, organizowanie tar-
gów handlowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie wystaw i  imprez do  celów 
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach han-
dlowych i  reklamowych, organizowanie wystaw i  targów w  celach 
biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych, planowanie i  prowadzenie targów handlowych, wystaw 
i  prezentacji w  celach gospodarczych i  reklamowych, promowanie 
i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie pokazów han-
dlowych, prowadzenie pokazów w  zakresie działalności gospodar-
czej, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów han-
dlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, 
prowadzenie wystaw w  celach biznesowych, prowadzenie wystaw 
w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych online, przeprowadzanie wystaw w celach han-
dlowych, przygotowywanie pokazów w  celach handlowych, usługi 
w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, przygotowywanie wystaw w  celach biznesowych, 
przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie 
wystaw w celach komercyjnych, przygotowywanie wystaw do celów 
działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów w celach re-
klamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, orga-
nizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie i prowadze-
nie wystaw w  celach reklamowych, organizowanie i  prowadzenie 
pokazów w celach reklamowych, pokaz handlowy dla osób trzecich, 
pokazy do celów promocyjnych/reklamowych, pokazy towarów, po-
kazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do  celów 
promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i za-
kupów domowych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie 
i  prezentacja pokazów audiowizualnych w  celach reklamowych, 
usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi prezento-
wania produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub mo-
deli, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usłu-
gi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi 
w  zakresie pokazów towarów, dokonywanie uzgodnień w  zakresie 
reklamy, badanie rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania działal-
nością gospodarczą i  marketingu, dostarczanie biznesowych infor-
macji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, 
dostarczanie informacji marketingowej, działalność reklamowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, 
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompi-
lacja ogłoszeń reklamowych w  celu wykorzystania ich  jako strony 
internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do  wykorzystania 
w  formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, kompilacja reklam, marketing bezpośred-
ni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing 
handlowy inny niż sprzedaż, marketing imprez i  wydarzeń, marke-
ting internetowy, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług 
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, opracowywanie i realiza-
cja planów i  koncepcji medialnych i  reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywa-
nie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i  pomysłów 
marketingowych, organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamo-
wych, organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie dzia-
łań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyj-
nych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowa-
nia nagród w  celach promocyjnych, organizowanie losowania na-
gród w celach reklamowych, organizowanie promocji imprez mają-
cych na  celu pozyskiwanie funduszy na  cele dobroczynne, 
organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organi-
zowanie targów i  wystaw, pisanie tekstów reklamowych do  celów 
reklamowych i  promocyjnych, planowanie strategii marketingo-
wych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlo-
wym w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej dotycząca wizerunku firmy, pośrednictwo w  zakresie reklamy, 
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w Internecie, promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, promocja on-line sieci komputerowych i stron in-
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ternetowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie 
działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trze-
cich, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w  Internecie, promowanie towarów i  usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i  komunikacyjne, promowanie sprzedaży 
usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośred-
nictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług w dro-
dze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, pro-
mowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń spor-
towych, promowanie towarów i  usług osób trzecich poprzez 
reportaże reklamowe, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przy-
gotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie han-
dlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie 
reklam, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publiko-
wanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do ce-
lów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury 
reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rekla-
ma i marketing, reklama biznesowych stron internetowych, reklama 
i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, rekla-
ma on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-
line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama 
on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich po-
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama towarów 
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line 
do  przeszukiwania, reklama w  czasopismach, reklama w  czasopi-
smach, broszurach i  gazetach, reklama w  Internecie dla osób trze-
cich, reklama w  prasie popularnej i  profesjonalnej, reklama, w  tym 
promowanie produktów i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z między-
narodowymi wydarzeniami sportowymi, reklamowanie usług innych 
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porówna-
nie usług tych dostawców, tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, skomputeryzowana promocja działalności gospodar-
czej, sporządzanie raportów do  celów marketingowych, usługi 
marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefoniczne-
go [z  wyjątkiem sprzedaży], usługi planowania w  zakresie reklamy, 
usługi promocyjne i  reklamowe, usługi promocyjne świadczone 
za  pośrednictwem telefonu, usługi reklamowe, usługi reklamowe 
dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące sprze-
daży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za  pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i  marketingowe 
online, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe, w szczególności w za-
kresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi 
reklamowe związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej, 
usługi reklamowe związane z  przemysłem pojazdów mechanicz-
nych, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi re-
klamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związa-
ne z  przemysłem transportowym, usługi w  zakresie marketingu 
produktów, usługi w  zakresie marketingu gospodarczego, usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem telefonu, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, usługi w  zakresie publikowania tekstów rekla-
mowych, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi 
w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w za-
kresie tworzenia marki (reklama i  promocja), usługi wprowadzania 
produktów na rynek, usługi zarządzania społecznością online, usługi 
współpracy z  blogerami, usługi związane z  publiczną prezentacją 

produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wyda-
wanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek rekla-
mowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie re-
klam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, 
zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, zapewnia-
nie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie rankingów użytkow-
ników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji 
użytkowników w  celach handlowych lub reklamowych, zawieranie 
umów reklamowych na  rzecz innych, zawieranie umów w  zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich  jako strony internetowe, zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 41 elektronicz-
na publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, 
edycja druków zawierających obrazy i  zdjęcia, innych niż do  celów 
reklamowych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja 
broszur, publikacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych onli-
ne, publikacja i  redagowanie materiałów drukowanych, publikacja 
kalendarzy imprez, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, publikacja podręczników użytkow-
nika, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publi-
kacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, 
publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, pu-
blikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism in-
ternetowych, publikowanie dokumentów, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie druków, również w  formie elektronicznej 
innych niż do  celów reklamowych, publikowanie druków w  formie 
elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektro-
nicznej, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie 
gazety dla klientów w  Internecie, publikowanie multimedialne ma-
gazynów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów multimedial-
nych on-line, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, usługi pisania blogów .

(111) 339984 (220) 2020 09 15 (210) 518305
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) GOSK JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NARZĘDZIOHOLICY
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo 
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo do-
tyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące zarządzania marke-
tingowego, doradztwo marketingowe w  zakresie mediów 
społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradz-
two specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w  zakresie 
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie promocji sprzeda-
ży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, kon-
sultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, orga-
nizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w za-
kresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady 
w zakresie marketingu, promocja towarów i usług poprzez sponsoro-
wanie, świadczenie doradczych usług marketingowych dla produ-
centów, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze w za-
kresie marketingu, usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 
organizacja i  przeprowadzanie wystaw w  ramach targów handlo-
wych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach 
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub han-
dlu, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w  ce-
lach reklamowych, organizowanie i  prowadzenie wystaw w  celach 
handlowych, organizowanie i  prowadzenie targów i  wystaw w  ce-
lach handlowych, organizowanie i  prowadzenie targów w  celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i  prowadzenie wy-
staw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, or-
ganizowanie i  prowadzenie targów biznesowych, organizowanie 
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i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w ce-
lach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
organizowanie pokazów handlowych, organizowanie pokazów w ce-
lach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowa-
nie targów w  celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowa-
nie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizo-
wanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych, planowanie i prowa-
dzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodar-
czych i  reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów han-
dlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów 
w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie, przygotowywa-
nie i  organizowanie pokazów handlowych i  targów handlowych 
w celach komercyjnych i  reklamowych, prowadzenie wystaw w ce-
lach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, pro-
wadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, 
przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie 
pokazów w celach handlowych, usługi w zakresie zarządzania targa-
mi, wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, przygotowy-
wanie wystaw w  celach biznesowych, przygotowywanie wystaw 
w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyj-
nych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, 
przygotowywanie pokazów w  celach reklamowych, organizacja 
i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw do celów 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rekla-
mowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamo-
wych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów promo-
cyjnych/reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów dla celów 
reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy to-
warów i  usług za  pośrednictwem mediów elektronicznych, także 
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, pre-
zentacje towarów i usług, przygotowywanie i prezentacja pokazów 
audiowizualnych w  celach reklamowych, usługi dekorowania wy-
staw w  celach reklamowych, usługi prezentowania produktów 
na  wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi w zakresie or-
ganizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie poka-
zów towarów, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, badanie 
rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodar-
czą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie infor-
macji marketingowej, działalność reklamowa, w  szczególności 
w  dziedzinie sieci telematycznych i  telefonicznych, elektroniczne 
publikowanie druków w celach reklamowych, dostarczanie informa-
cji marketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, infor-
macja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych w  celu wykorzystania ich  jako strony internetowe, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron 
internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do  użytku w  In-
ternecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, kompilacja reklam, marketing bezpośredni, marketing 
cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, 
marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
marketing ukierunkowany, opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie stra-
tegii marketingowych na  rzecz innych, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie strategii i  pomysłów marketingo-
wych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organi-
zacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, organizowanie działań reklamo-
wych w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez 
marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach 
reklamowych, organizowanie promocji imprez mających na celu po-
zyskiwanie funduszy na  cele dobroczynne, organizowanie targów 
handlowych w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw, 
pisanie tekstów reklamowych do  celów reklamowych i  promocyj-
nych, planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca za-
rządzania przedsiębiorstwem handlowym w  zakresie reklamy, po-

moc w  zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku 
firmy, pośrednictwo w  zakresie reklamy, poszukiwania w  zakresie 
patronatu, prezentacja firm oraz ich  towarów i  usług w  Internecie, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promo-
cja online sieci komputerowych i  stron internetowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, 
promowanie towarów i  usług osób trzecich, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, pro-
mowanie towarów i  usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trze-
cich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży to-
warów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promo-
cyjnych, promowanie towarów i  usług osób trzecich poprzez 
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami pro-
mocyjnymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania 
międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, przy-
gotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów 
reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamo-
wych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikacja reklam, 
publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów rekla-
mowych, publikowanie druków do  celów reklamowych w  postaci 
elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie 
materiałów i  tekstów reklamowych, reklama i  marketing, reklama 
biznesowych stron internetowych, reklama i  usługi reklamowe, re-
klama na  billboardach elektronicznych, reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za  pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za  po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama radiowa, reklama towarów i  usług sprzedaw-
ców on-line za  pośrednictwem przewodnika on-line do  przeszuki-
wania, reklama w  czasopismach, reklama w  czasopismach, broszu-
rach i  gazetach, reklama w  Internecie dla osób trzecich, reklama 
w  prasie popularnej i  profesjonalnej, reklama, w  tym promowanie 
produktów i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowy-
mi wydarzeniami sportowymi, reklamowanie usług innych dostaw-
ców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług 
tych dostawców, reklamowe i  sponsorowane teksty (tworzenie-), 
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sporządza-
nie raportów do celów marketingowych, usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bez-
pośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem 
sprzedaży], usługi planowania w zakresie reklamy, usługi promocyj-
ne i  reklamowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji 
finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobi-
stego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicz-
nych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i  marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, 
usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i  marketingowe online, usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi reklamowe, w  szczególności w  zakresie promocji towarów, 
usługi reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, 
usługi reklamowe za  pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe 
związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe zwią-
zane z  przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe 
związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z pra-
cami publicznymi, usługi reklamowe związane z przemysłem trans-
portowym, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakre-
sie marketingu gospodarczego, usługi w  zakresie prezentacji 
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za  pośrednictwem telefonu, 
usługi w  zakresie promocji, usługi w  zakresie promocji sprzedaży, 
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w za-
kresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
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daży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy 
graficznej, usługi w  zakresie reklamy, usługi w  zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, usługi zarządzania społecznością online, usługi współpracy 
z  blogerami, usługi związane z  publiczną prezentacją produktów, 
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktu-
alizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wy-
konywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie mo-
delek i modeli do celów promocyjnych, zapewnianie modelek i mo-
deli do  reklamy, zapewnianie rankingów użytkowników w  celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, zawieranie umów reklamo-
wych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promo-
cji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich na stronach internetowych, 41 elektroniczna publikacja tek-
stów i  druków innych niż reklamowe, w  Internecie, edycja druków 
zawierających obrazy i  zdjęcia, innych niż do  celów reklamowych, 
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, publikacja 
czasopism, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i re-
dagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, 
publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja tek-
stów w postaci nośników elektronicznych, publikacje multimedialne, 
publikowania broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informa-
cyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektro-
nicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie 
dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie dru-
ków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, publikowanie druków w  formie elektronicznej w  Internecie, 
publikowanie druków w  formie elektronicznej, publikowanie elek-
tronicznych gazet dostępnych za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów 
w  Internecie, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, redago-
wanie tekstów pisanych, udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, usługi pisania blogów .

(111) 339985 (220) 2020 09 15 (210) 518345
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(732) CHRANIUK ROMAN, Poznań (PL);
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Abbaye Oubliée
(540) 

(591) złoty, błękitny, brązowy, ciemnobrązowy, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18
(510), (511) 32 piwo .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 339986 (220) 2020 09 16 (210) 518353
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) NUTRI MIND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUTRI MIND
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia re-

stauracji, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, nadzór nad działal-
nością gospodarczą, organizacja działalności gospodarczej, reklama, 
43 usługi cateringu zewnętrznego, szkolenia w  zakresie cateringu, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), restauracje samoobsługowe, przygotowywanie 
posiłków, przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do  bezpośredniego spożycia, organizowanie posiłków w  hotelach, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i  napoje], oferowanie 
żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, oferowanie żywno-
ści i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, kafeterie 
[bufety], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i  napojów], bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], bary sałatkowe, bary przekąskowe, 
usługi barów i restauracji, stołówki, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, usługi 
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie żywności i napojów 
na  wynos, usługi w  zakresie przygotowywania jedzenia i  napojów, 
usługi w zakresie bankietów, usługi restauracyjne, usługi restauracji 
hotelowych, informacja o  usługach restauracyjnych, udzielanie in-
formacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze dotyczą-
ce żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego 
żywność i napoje, katering obejmujący żywność i napoje na przyję-
cia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety .

(111) 339987 (220) 2020 09 17 (210) 518367
(151) 2021 03 30 (441) 2020 11 30
(732) BECK ARKADIUSZ COM-LM, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIDETA
(510), (511) 43 domy turystyczne, usługi hotelarskie, kafeterie (bu-
fety), usługi kawiarniane, usługi barowe, wypożyczanie namiotów, 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi restauracyjne, biuro zakwaterowania (hotele, pen-
sjonaty) .

(111) 339988 (220) 2020 09 15 (210) 518383
(151) 2021 03 18 (441) 2020 11 30
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBĄDZIN DESIGN AWARDS
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .16
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, 
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie-
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele-
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt-
ki podłogowe i  ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, 
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity 
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, 
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
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agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i  systematyzacja danych do  komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w  komputerowych bazach 
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa-
lające nabywcy wygodnie oglądać i  kupować te towary na  stronie 
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma-
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz-
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur-
towni z  produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, 
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt-
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą 
sanitarną, administrowanie konkursami w  celach reklamowych, or-
ganizacja konkursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów dru-
kowanych i konkursy promocyjne, 41 administrowanie [organizacja] 
konkursami, konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], 
organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie gier i konkur-
sów, organizowanie i  prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, or-
ganizowanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa-
nie konkursów w  celach rozrywkowych, organizowanie konkursów 
w  celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w  celach edu-
kacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w  celach 
szkoleniowych, organizowanie konkursów w  celach kulturalnych, 
organizowanie konkursów w  zakresie rozrywki, organizowanie 
konkursów za  pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów 
w  Internecie, usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
organizowanie seminariów i  konferencji, organizowanie spotkań 
i  konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i  pro-
wadzenie konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie 
konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi 
w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie kon-
ferencji, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach roz-
rywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], usługi rozrywkowe, edukacyjne i  instruktażowe, 
usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, konferencje (organi-
zowanie i prowadzenie-), organizacja webinariów, organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizo-
wanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie 
i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie edukacji, organizowanie spo-
tkań z dziedziny rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny edu-
kacji, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami 
w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współcze-
snymi osobistościami w celach edukacyjnych .

(111) 339989 (220) 2020 09 17 (210) 518392
(151) 2021 03 18 (441) 2020 11 30
(732) SZCZYGIEŁ ALICJA FIRMA KAMS, Zielonki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kams
(510), (511) 25 odzież robocza, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, noski [części obuwia], wkładki [obuwie], wkładki do  obuwia, 
wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, wkładki do obu-
wia [do butów i botków], wkładki pod piętę, bandany na szyję, ban-
dany, buty pielęgniarskie, chustki na głowę, chusty [odzież], czapki 
bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki dziane, czapki kucharskie, 

czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki 
narciarskie, czepki damskie, dziecinne, czepki damskie [nakrycia gło-
wy], kominiarki, kominiarki narciarskie, kaszkiety, kaptury [odzież], 
kaptury, okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, opaski na głowę 
[odzież], opaski na  głowę pochłaniające pot, papierowe czapki no-
szone przez pielęgniarki, papierowe czapki noszone przez kucharzy, 
papierowe czapki używane jako części odzieży, termoaktywne na-
krycia głowy, buty damskie, buty do kostki, buty do wspinaczki, buty 
do  wody, buty do  wspinaczki [buty do  wspinaczki górskiej], buty 
do wspinaczki górskiej, buty na płaskim obcasie, buty nieprzemakal-
ne, buty robocze, buty płócienne, buty skórzane, buty sznurowane, 
buty treningowe [obuwie sportowe], buty sportowe, buty turystycz-
ne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodpor-
ne, buty wodoodporne do wędkarstwa, buty wsuwane, buty za kost-
kę, buty zimowe, chodaki drewniane, gumiaki, gumowce, gumowe 
buty wędkarskie, kalosze [obuwie], obuwie codzienne, obuwie co-
dziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
mężczyzn, obuwie dla rybaków, obuwie do celów rekreacji, obuwie 
do  łowienia ryb, obuwie do  uprawiania sportów, obuwie do  wspi-
naczki, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie męskie 
i damskie, obuwie na plażę, obuwie na polowania, obuwie plażowe, 
obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, 
obuwie sportowe, obuwie wojskowe, odzież treningowa, pantofle 
bez napiętka, pantofle kąpielowe, saboty, sandały, sandały damskie, 
sandały-drewniaki, sandały kąpielowe, sandały męskie, skarpety we-
wnętrzne do obuwia [stopki], śniegowce, tenisówki, tenisówki [obu-
wie], walonki [buty filcowe], wodery, akcesoria na  szyję, anoraki, 
apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły 
odzieżowe w  stylu sportowym, bermudy, bermudy (szorty), bezrę-
kawniki, bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna dla mężczyzn, 
bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca 
pot, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polaro-
we, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, 
bojówki, bokserki, ciepła bielizna [z  długim rękawem i  długimi no-
gawkami], ciepłe kurtki robocze, daszki [odzież], daszki [nakrycia gło-
wy], długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], dresy ortalionowe, 
dresy wiatroszczelne, dzianina [odzież], fartuchy, fartuchy fryzjerskie, 
fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, fartuchy [odzież], fartu-
chy papierowe, fartuchy z tworzyw sztucznych, fartuszki, funkcjonal-
ne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, 
grube kurtki, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kamizelki, kamizelki 
[bezrękawniki], kamizelki dla rybaków, kamizelki do ochrony przed 
wiatrem, kamizelki kamuflażowe, kamizelki myśliwskie, kamizelki pi-
kowane, kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kitle do użytku szpi-
talnego, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony pielę-
gniarskie, kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony zimowe, 
komplety do biegania [odzież], komplety sportowe, koszule, koszule 
codzienne, koszule eleganckie, koszule myśliwskie, koszule z krótki-
mi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z długimi rękawami, 
koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe, koszule 
wędkarskie, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki bez 
rękawów do biegania, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rę-
kawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie 
kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie ogrodniczki, krót-
kie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dla ryba-
ków, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki jako odzież sportowa, 
kurtki kamuflażowe, kurtki motocyklowe, kurtki myśliwskie, kurtki 
narciarskie, kurtki odblaskowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki 
[odzież], kurtki pikowane [odzież], kurtki pilotki, kurtki przeciwdesz-
czowe z  kapturem, kurtki puchowe, kurtki rybackie, kurtki safari, 
kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe do  roz-
grzewki, kurtki wędkarskie, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, 
kurtki z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem chroniące przed zim-
nem i  wiatrem, kurtki z  rękawami, majtki przypominające szorty 
z luźną nogawką, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, ociepla-
cze, ocieplacze na  kolana [odzież], ocieplane kamizelki, ocieplane 
kurtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież 
dla kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy, odzież dla ma-
łych dzieci, odzież dla rowerzystów, odzież do  biegania, odzież 
do  jazdy na  motocyklu, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież 
dziewczęca, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież męska, odzież 
męska, damska i dziecięca, odzież narciarska, odzież nieprzemakal-
na, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna za-
kładana na  ubrania, odzież papierowa, odzież przeciwdeszczowa, 
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odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem 
rękawic do golfa], odzież w stylu sportowym, odzież wiatroszczelna, 
odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, 
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na  złe warunki pogodowe, 
odzież wodoodporna, odzież żeglarska nieprzemakalna, ogrodnicz-
ki, ogrzewacze do nadgarstków, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia 
robocze [kombinezony], okrycia wierzchnie [odzież], opaski przeciw-
potne, opaski przeciwpotne na  nadgarstek, paski tekstylne, paski 
skórzane [odzież], paski [odzież], paski materiałowe [odzież], paski 
wykonane z  imitacji skóry, paski z  materiału, pelerynki, płaszcze 
damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, podkoszulki, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z  długimi rękawami, 
polary, poncza, ponczo przeciwdeszczowe, potniki, prochowce, rę-
kawice do  snowboardu, rękawice jeździeckie, rękawice kamuflażo-
we, rękawice motocyklowe, rękawice narciarskie, rękawice, w  tym 
rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, rękawiczki bez 
palców, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki dziane, rękawiczki 
jako odzież, rękawiczki [odzież], rękawiczki samochodowe, rękawicz-
ki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym na czub-
kach palców, które można nosić podczas używania podręcznych 
urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, rękawiczki zimo-
we, skarpetki, skarpetki dla sportowców, skarpetki męskie, skarpetki 
przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skar-
pety do kostek, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, skórza-
ne ochraniacze na  spodnie (odzież), slipy męskie, figi damskie, 
spodenki, spodenki bokserskie, spodenki dla rowerzystów, spodenki 
kąpielowe, spódnica-spodnie, spódnice, spodnie, spodnie do kolan 
[bryczesy], spodnie dresowe, spodnie kamuflażowe, spodnie khaki, 
spodnie myśliwskie, spodnie [nieformalne], spodnie nieprzemakal-
ne, spodnie od  dresu, spodnie ogrodniczki do  polowania, spodnie 
pielęgniarskie, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie sportowe, 
spodnie wiatroszczelne, stroje dla pielęgniarek, stroje do  użytku 
handlowego, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, stroje pielę-
gniarskie, stroje przeciwdeszczowe, stroje sportowe, swetry, swetry 
[odzież], szale, szale i chusty na głowę, szaliki, szaliki do zawijania wo-
kół szyi, szaliki [odzież], szaliki rurkowe (kominy) na  szyję, szorty, 
szorty kąpielowe, szorty gimnastyczne, szorty sportowe, t-shirty 
z krótkim rękawem, ubrania codzienne, ubrania dla szefów kuchni, 
wiatrówki, wygodne luźne spodnie, znaczniki treningowe, znaczniki 
[narzutki] sportowe, znaczniki [narzutki] piłkarskie .

(111) 339990 (220) 2020 09 17 (210) 518407
(151) 2021 03 18 (441) 2020 11 30
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANI OPAŁ WĘGLOMAT
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .15
(510), (511) 4 koks, węgiel, brykiety węglowe, 7 automaty do sprze-
daży, 35 usługi sprzedaży detalicznej paliw stałych .

(111) 339991 (220) 2020 09 18 (210) 518428
(151) 2021 03 19 (441) 2020 11 30
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) P-BEAUTY
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki desty-
lowane do  pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do  pielęgna-
cji urody, kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji urody, kosmetyki 
w  gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty 

nawilżające [kosmetyki], kremy do  twarzy i  ciała, serum do  twarzy 
i  ciała, balsamy i  lotiony do  twarzy i  ciała, masła do  ciała, mleczka 
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody ko-
smetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środ-
ki do  pielęgnacji włosów, szampony, produkty do  depilacji, lakiery 
do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, 
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic 
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki 
kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, an-
typerspiranty, żele kosmetyczne, pudry i  talki kosmetyczne, maski 
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, 
maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczysz-
czające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe 
maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające 
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, ma-
seczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 
kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji 
skóry, kremy do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecz-
nicze, produkty i  preparaty lecznicze do  pielęgnacji skóry, emulsje 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do cia-
ła do  celów leczniczych, żele do  twarzy i  do  ciała do  celów leczni-
czych, pianki do  twarzy i  do  ciała do  celów leczniczych, preparaty 
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oli-
wek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry 
trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem 
różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczyco-
wymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla 
skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do  ochrony skóry, 
peelingi [preparaty] do  użytku medycznego, środki do  higieny in-
tymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], 
toniki do  celów medycznych, sole mineralne do  kąpieli, terapeu-
tyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, 
komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pie-
lęgnacji skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, w  tym manicure, pedicure 
i masaże, usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi salonów piękno-
ści, w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi 
w  zakresie salonów fryzjerskich, informacja i  doradztwo dotyczące 
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych .

(111) 339992 (220) 2020 09 21 (210) 518517
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) DOM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEK 3E
(540) 

(591) ciemnoszary
(531) 29 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji budowlanych, 
36 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomo-
ści, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie po-
legające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, 
oferowaniu i  sprzedaży wybudowanych lokali i  domów, sprzedaż 
budynków, domów, konstrukcji budowalnych, 37 usługi w zakresie: 
budownictwa oraz prowadzenia działalności deweloperskiej w dzie-
dzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych, 
budowa lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych, prace bu-
dowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 projekto-
wanie architektoniczne w  zakresie budowli i  ich  otoczenia, projek-
towanie instalacji budowlanych, projektowanie ogólnobudowlane, 
obsługa inżynierska kontraktów budowlanych .

(111) 339993 (220) 2020 09 17 (210) 518539
(151) 2021 02 25 (441) 2020 11 09
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXMED ONKOLOGIA
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 24 .17 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, nagrania filmów i  programów telewizyjnych, nagrania obrazu, 
dźwięku lub muzyki, publikacje elektroniczne do  pobrania dostar-
czane online z  baz danych lub z  Internetu, publikacje elektroniczne 
na nośnikach, 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały dy-
daktyczne, 35 usługi sprzedaży artykułów medycznych i leczniczych, 
w tym leków, usługi sprzedaży kosmetyków, usługi sprzedaży apara-
tury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnic-
twie, 36 usługi zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi zarządza-
nia wynajmowaniem nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami 
w nieruchomości, 39 usługi transportu, transport sanitarny i medycz-
ny krajowy i  międzynarodowy, przewóz chorych, usługi pogotowia 
do  nagłych wezwań chorobowych i  wypadkowych, 41 medyczne 
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, orga-
nizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edu-
kacyjnych i  szkoleniowych, usługi w  zakresie tworzenia standardów 
edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 
kursy specjalizacyjne dla onkologów, prowadzenie i organizowanie se-
minariów i sympozjów w dziedzinie onkologii, 42 usługi prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, badania 
laboratoryjne, genetyczne, medyczne badania naukowe, badania na-
ukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, 44 
usługi medyczne, usługi szpitali i klinik medycznych, usługi w zakresie 
ochrony zdrowia, medyczne badania osób, opieka pielęgniarska, pro-
wadzenie placówek rekonwalescencji, prowadzenie hospicjów, usługi 
rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi opieki nad pacjentami hospita-
lizowanymi i dochodzącymi, usługi w zakresie badań przesiewowych, 
medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi doradztwa, in-
formacyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych .

(111) 339994 (220) 2020 09 10 (210) 518158
(151) 2021 04 07 (441) 2020 12 21
(732) F .P .H .U . ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA FEWATERM
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26 .04 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 6 barierki ochronne, barierki bezpieczeństwa, bramy 
i  ogrodzenia metalowe, pokrycia dachów i  systemy rynnowe me-
talowe, drzwi, ościeżnice, osprzęt do  drzwi i  okien-metalowe, kon-
strukcje metalowe, zbrojenia metalowe dla budownictwa, 19 beton 
i  elementy budowlane z  betonu, ceramika budowlana, wykładziny 
ścienne niemetalowe, okna, drzwi niemetalowe, stropy, sufity, kon-
strukcje niemetalowe, szalunki do betonu i zbrojenia dla budownic-
twa niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 35 informacji handlowej 
o  materiałach budowlanych, informacja handlowa o  usługach pro-
jektowania budowlanego i  budowlanych, organizowanie wystaw 
i targów handlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe pole-
gające na  kojarzeniu kontrahentów handlowych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, edycja tekstów, rozpowszechnianie artyku-
łów reklamowych, doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, 37 budownictwo lądowe i wodne, budowanie fabryk, 

magazynów, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, roz-
biórki budynków, blacharstwo, dekarstwo, murarstwo, tynkowanie, 
malowanie, instalowanie i  naprawa pieców, izolowanie i  uszczel-
nianie budynków, montaż konstrukcji, rusztowań, budowa dróg 
i układanie nawierzchni, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, telefonów, alarmów przeciwpożarowych i antywłamaniowych 
w  obiektach budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanaliza-
cyjnych . ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodni-
czych, zamrażalniczych, rurociągów, hydrauliki, wyposażanie kuchni, 
biur, obiektów przemysłowych, instalowanie, naprawy i konserwacja 
ich wyposażenia, budowa, naprawa sejfów i skarbców, organizowa-
nie i koordynacja robót budowlanych, usługi inwestora zastępczego, 
nadzór budowlany, wypożyczanie sprzętu budowlanego, 38 prze-
syłanie danych, plików, tekstów, obrazów poprzez sieci teleinfor-
matyczne i komputerowe, udostępnianie danych w światowej sieci 
komputerowej www, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sie-
ci komputerowej, 42 badania techniczne i  ekspertyzy inżynierskie, 
doradztwo budowlane inwestycyjne, ekspertyzy geologiczne, usłu-
gi geodezyjne, projektowanie budowlane, sporządzanie dokumen-
tacji technicznych, informowanie o  projektach architektonicznych 
w Internecie .

(111) 339995 (220) 2020 09 22 (210) 518603
(151) 2021 03 19 (441) 2020 11 30
(732) ATEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATEGA
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, 
serwis urządzeń i  instalacji do  wytwarzania energii, konserwacja, 
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, mon-
taż instalacji centralnego ogrzewania, montaż i  naprawa instalacji 
grzewczych, konserwacja i  naprawa instalacji grzewczej, naprawa 
i konserwacja urządzeń grzewczych, instalacja, konserwacja i napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja systemów elektronicz-
nych lub klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa i  konserwacja urzą-
dzeń do klimatyzacji, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, 
udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją urzą-
dzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych 
pomieszczeń [clean room], modernizacja instalacji do  ogrzewania, 
wentylacji i  klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do  kli-
matyzacji budynków, naprawa urządzeń do  klimatyzacji, regularne 
serwisowanie urządzeń do  klimatyzacji, naprawa lub konserwacja 
urządzeń do  klimatyzacji, usługi wykonawców w  zakresie instalacji 
klimatyzacyjnych, usługi elektryków, instalacja sprzętu elektryczne-
go i  elektronicznego w  samochodach, instalacja systemów oświe-
tlenia elektrycznego i  systemów elektroenergetycznych, naprawa 
sprzętu elektrycznego i  instalacji elektrotechnicznych, budowa in-
frastruktury elektroenergetycznej, serwis urządzeń elektronicznych, 
naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa sprzętu elektrycznego, 
naprawa urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, 
czyszczenie silników elektrycznych, renowacja instalacji elektrycz-
nych, serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, instalowanie 
sieci łączności elektronicznej, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, konserwacja 
systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa i konser-
wacja instalacji elektronicznych, naprawa i  konserwacja urządzeń 
elektronicznych, usługi doradcze w  zakresie instalacji elektrowni, 
naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, 
usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowe-
go, naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, 
udzielanie informacji związanych z  instalacją urządzeń elektrycz-
nych, renowacja, naprawa i  konserwacja przewodów instalacji 
elektrycznej, usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu ochro-
niarskiego i bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa ciśnieniowych 
urządzeń bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa instalacji bezpie-
czeństwa, instalacja sprzętu ochroniarskiego i  bezpieczeństwa, in-
stalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, instalowanie alar-
mów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwpożarowych, 
instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów 
ewakuacji przeciwpożarowej, udzielanie informacji dotyczących na-
prawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych, usługi dorad-
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cze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, instalacja i na-
prawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, konserwacja i naprawa 
systemów alarmu przeciwpożarowego, montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa systemów 
ewakuacji przeciwpożarowej, konserwacja i serwisowanie systemów 
alarmów przeciwpożarowych, przeciwpożarowe zabezpieczanie 
budynków w  trakcie budowy, naprawa lub konserwacja alarmów 
przeciwpożarowych, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpo-
żarowych, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja 
przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, konserwacja i serwisowa-
nie alarmów antywłamaniowych, instalacja, konserwacja i naprawa 
alarmów antywłamaniowych .

(111) 339996 (220) 2020 09 24 (210) 518662
(151) 2021 03 31 (441) 2020 11 30
(732) ŚPIEWAK KLAUDIA EWA, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANCY FASHION
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy .

(111) 339997 (220) 2020 09 24 (210) 518669
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 23
(732) APNOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APNOTUS
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, komputerowe 
bazy danych, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicz-
nie z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy], programy 
komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sie-
ci www, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe 
do  projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe 
do  przetwarzania danych, programy komputerowe do  użycia w  tele-
komunikacji, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie 
do  analizy danych biznesowych, oprogramowanie do  aplikacji i  ser-
werów internetowych, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie do celów 
rozrywkowych, oprogramowanie do eksploracji danych, zintegrowane 
pakiety oprogramowania, platformy oprogramowania komputerowe-
go dla sieci społecznościowych, 42 badania w  zakresie oprogramo-
wania komputerowego, badania związane z  opracowywaniem pro-
gramów i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje 
w  zakresie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w  zakresie projektowania i  opracowywania oprogramowania kompu-
terowego, aktualizacja i  konserwacja oprogramowania i  programów 
komputerowych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, bada-
nia i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania, 
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, instalacja i  dostosowanie na  zamówienie aplikacji opro-
gramowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 

oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, integracja oprogramo-
wania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowe-
go, opracowywanie i  testowanie oprogramowania, opracowywanie 
interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie 
projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputero-
wego dla dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie rozwią-
zań aplikacji oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa 
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, 
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, prace badawczo-roz-
wojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie 
komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie opro-
gramowania do platform informacyjnych w internecie, programowanie 
oprogramowania do  portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i  forów internetowych, programowanie oprogramowania do platform 
internetowych, projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i rozwój oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie oprogramowania do smartfonów, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania 
nie  do  pobrania dostępnych za  pośrednictwem strony internetowej, 
zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w ko-
munikacji, zapewnianie tymczasowego dostępu do  niepobieralnego 
oprogramowania, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, doradztwo kulinarne, informacja 
o usługach restauracyjnych, udostępnianie opinii na temat restauracji, 
udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzie-
lanie informacji w  zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
z przygotowaniem żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żyw-
ności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności .

(111) 339998 (220) 2020 09 24 (210) 518675
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOODINI
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje zawie-
rające soki warzywne, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o  pod-
wyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na ba-
zie soku z zielonych warzyw, napoje wzbogacone substancjami od-
żywczymi, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje zawierające 
witaminy, soki, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smo-
othie zawierające ziarna i owies, koktajle bezalkoholowe .

(111) 339999 (220) 2020 09 23 (210) 518684
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) FOOD&PHARMA LEGAL WAWRZYNIAK ZALEWSKA RADCY 
PRAWNI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD & PHARMA LEGAL WAWRZYNIAK ZALEWSKA RADCY 
PRAWNI SP .J .
(540) 

(591) fioletowy, szary, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, 41 organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 45 
badania prawne, usługi prawne, usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, usługi monitorowania prawnego .
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(111) 340000 (220) 2020 09 24 (210) 518707
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 23
(732) SOBCZYŃSKI KAMIL MOSSIE, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the BETWINS
(540) 

(591) ciemnoróżowy, jasnoróżowy
(531) 29 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wy-
roby jubilerskie [biżuteria], 25 odzież, nakrycia głowy, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, obuwie .

(111) 340001 (220) 2020 09 24 (210) 518710
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) CHŁOPEK RAFAŁ, Różyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) utuli
(540) 

(591) fioletowy, czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 03 .01 .14, 03 .01 .24
(510), (511) 20 meble dla dzieci, 28 wielofunkcyjne zabawki dla dzieci .

(111) 340002 (220) 2020 09 25 (210) 518725
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) KOMOROWSKI MICHAŁ, Czarnków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drewno+
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 24 .13 .01
(510), (511) 41 udostępnianie publikacji on-line, publikowanie ksią-
żek, czasopism, organizacja szkoleń, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konferencji w  celach 
edukacyjnych, organizowanie seminariów w  celach edukacyjnych, 
organizowanie wystaw edukacyjnych .

(111) 340003 (220) 2020 09 14 (210) 518254
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jabłka Wareckie 500 lat tradycji
(540) 

(591) beżowy, zielony
(531) 24 .15 .01, 25 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone .

(111) 340004 (220) 2020 09 21 (210) 518470
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) JARYMOWICZ EWA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TURLACZKI PEŁZACZKI
(510), (511) 41 szkolenia ruchowe dla dzieci, zajęcia gimnastyczne, 
zajęcia sportowe i  rekreacyjne, zajęcia w  zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], usługi 
edukacyjne i  szkoleniowe związane ze  sportem, usługi edukacyjne 
i  szkoleniowe, szkolenie w  zakresie sprawności fizycznej, szkolenie 
w zakresie zajęć rekreacyjnych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia .

(111) 340005 (220) 2020 09 14 (210) 518263
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE
(540) 

(591) żółty, biały, czarny, niebieski, czerwony, różowy, brązowy
(531) 04 .05 .03, 04 .05 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .15
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i  nienaturalna kawa, ryż, ciast-
ka i wyroby cukiernicze, czekolada, lody, sorbety i inne lody jadalne, 
makarony i kluski, tapioka i sago, gotowe posiłki na bazie węglowo-
danów, przekąski na bazie węglowodanów, pizza, dodatki do pizzy 
i  spody do  pizzy, przetwory wykonane całkowicie lub częściowo 
z chleba, mąki, ciasta, ciasta na słodkie wypieki lub produktów mącz-
nych, składniki do wszystkich wyżej wymienionych towarów na ba-
zie węglowodanów, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (woda mrożona), 
sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowe .

(111) 340006 (220) 2020 08 26 (210) 517507
(151) 2021 03 26 (441) 2020 12 07
(732) OLSZEWSKA ANNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNA FERMA CERTYFIKAT ODPOWIEDZIALNA 
PRODUKCJA ROLNA
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 25 .01 .15, 01 .01 .04, 25 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 produkty mineralne do  użytku w  hodowli roślin, sor-
benty mineralne, nawozy mineralne, nawozy, nawozy azotowe, na-
wozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy dla rol-
nictwa, nawozy do gleb, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi 
doniczkowej, kompost, obornik, nawozy, mineralne preparaty 
do użyźniania gleby, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, ro-
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ślinne i  inne nieprzetworzone materiały], materiały filtracyjne [sub-
stancje mineralne], preparaty mineralne do użytku jako dodatki od-
żywcze dla roślin, gleba do upraw, środki poprawiające glebę [inne 
niż wyjaławiające], środki poprawiające glebę, środki ulepszające 
glebę, nawozy użyźniające glebę, materiały poprawiające kondycję 
gleby, nawożenie gleby (preparaty do-), polepszacze do gleby, pre-
paraty do nawożenia gleby, preparaty do odżywiania gleby [inne niż 
sterylizujące], preparaty do odżywiania gleby, preparaty poprawiają-
ce kondycję gleby, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzro-
stu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do celów rolni-
czych, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające 
kondycję gleby do  użytku ogrodniczego, stabilizatory gleby pod 
drogi, stawy i jeziora, środki poprawiające kondycję gleby do użytku 
rolniczego, środki do  uzdatniania gleby do  celów ogrodniczych, 
środki do  uzdatniania gleby do  zwiększania wzrostu produktów 
ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu 
produktów ogrodowych, środki do  uzdatniania gleby do  kontroli 
wzrostu produktów ogrodowych, substancje do poprawy stanu gle-
by, substancje do uzdatniania gleby, substancje do uzdatniania gleby 
[inne niż do  wyjaławiania], surfaktanty do  gleby, wykorzystywane 
do  zapewniania jednolitego przepływu wody w  glebie, użyźnianie 
gleby (nawozy do-), użyźnianie gleby (preparaty do-), warstwa orna 
gleby, środki do zwalczania drobnoustrojów stosowane w produkcji, 
komposty do  podłóż hodowlanych do  ogrodnictwa, materiały 
do rozsady [podłoża hodowlane], podłoża hodowlane, podłoża ho-
dowlane dla roślin, podłoża hodowlane do  ogrodnictwa, podłoża 
hodowlane, nawozy i  środki chemiczne do  użytku w  rolnictwie, 
ogrodnictwie i  leśnictwie, dodatki chemiczne do  stosowania jako 
środki wiążące w paszach granulowanych, 29 drób, drób gotowany, 
drób, nieżywy, ekstrakty drobiowe, głęboko mrożony drób, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, go-
towe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], klopsiki drobiowe, 
konserwy drobiowe, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, 
mrożony drób, pieczony drób, pulpety drobiowe, sałatki drobiowe, 
substytuty drobiu, świeży drób, jaja ptasie i  produkty z  jaj, mięso 
i  wyroby mięsne, ryby, owoce morza i  mięczaki, nieżywe, nabiał 
i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, potrawy gotowe, prze-
tworzone owady i  larwy, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, oleje i tłuszcze, jaja, jaja kacze, jaja kurze, jaja marynowane, jaja 
mrożone, jaja po szkocku, jaja przepiórcze, jaja przepiórcze w puszce, 
jaja przetworzone, jaja suszone, jaja w  proszku, jaja w  stanie płyn-
nym, ryby, ryby mrożone, ryby przetworzone, ryby solone, ryby praż-
mowate, nieżywe, ryby marynowane, ryby konserwowane, ryby aju 
[nieżywe], mrożone gotowane ryby, konserwowane ryby, gotowane 
ryby, ryby suszone, ryby w  oliwie z  oliwek, ryby w  puszkach, ryby 
w słoikach, ryby wędzone, wołowina, wołowina gotowa do spożycia, 
wołowina pokrojona w  plastry i  przyprawiona, pieczona na  grillu 
[bulgogi], wołowina w plastrach, szarpana wołowina, suszona woło-
wina w paskach, szarpana wieprzowina, wieprzowina konserwowa, 
wieprzowina, wieprzowina konserwowana, wieprzowina pieczona, 
białka jaj w proszku, białka jajek, gotowe posiłki zawierające [głów-
nie] jajka, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), jajka solone, jajka mary-
nowane, jajka herbaciane, jaja ślimacze jadalne, jajka zawijane, muffi-
ny jajeczne, koktajle jajeczne bezalkoholowe, parzona zupa z  jajek, 
pasty do  smarowania składające się głównie z  jajek, stuletnie jaja, 
substytuty jaj, żółtka jajek, 31 drób [żywy], karma dla drobiu, żwirek 
dla drobiu, drób do celów hodowlanych, drób (preparaty zwiększają-
ce niesienie się-), kasze dla drobiu, jaja do wylęgania, zapłodnione, 
ptaki hodowlane rozpłodowe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, 
pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, słoma 
[pasza], ziarna zbóż [produkty uboczne z-] jako pasza dla zwierząt, 
mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, karma dla dzikiego ptac-
twa, karma dla gryzoni, karma dla koni, karma dla kotów, karma dla 
królików, karma dla psów, karma dla psów biorących udział w goni-
twach, karma dla ptaków, karma dla ptaków domowych, karma dla 
ryb, karma dla złotych rybek, karma dla zwierząt domowych, środki 
odżywcze [karma] dla ryb, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą 
dla zwierząt, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchi-
singu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecz-
nościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów 
lojalnościowych dla klientów, doradztwo reklamowe i  marketingo-

we, doradztwo specjalistyczne w  zakresie marketingu, doradztwo 
w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w reklamie, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia 
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo biznesowe w za-
kresie dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo bizne-
sowe w  zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zarządzania marke-
tingowego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo w  dziedzinie 
zarządzania działalnością gospodarczą i  marketingu, doradztwo 
w  zakresie analizy nawyków i  potrzeb nabywczych konsumentów 
świadczone za  pomocą danych sensorycznych, jakościowych i  ilo-
ściowych, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych kon-
sumentów, doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, 
doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowa-
dzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące wytwarzania produktów, doradztwo w zakresie marketin-
gu produktów chemicznych, doradztwo w zakresie public relations, 
doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i do-
staw, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosz-
tów i zysków, doradztwo związane z audytem, doradztwo związane 
z rozwojem wizerunku firmy, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, usługi w  zakresie handlu i  usługi 
informacyjne dla konsumentów, doradztwo biznesowe, 40 ubój, 
ubój drobiu, ubój zwierząt, ubój zwierząt gospodarskich, usługi ubo-
ju rytualnego halal[dhabihah], zwierzęta (ubój-), prowadzenie uboju, 
44 usługi hodowli drobiu, hodowla koni czystej krwi, hodowla zwie-
rząt, zwierzęta (hodowla-), doradztwo techniczne w  dziedzinie ży-
wienia i  hodowli ryb, krewetek i  innych hodowlanych organizmów 
morskich, doradztwo związane z  hodowlą zwierząt, weterynaryjne 
usługi doradcze, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami 
domowymi, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi dorad-
cze związane z  opieką nad zwierzętami, usługi doradcze związane 
z dietą, usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, usługi do-
radcze związane z  pielęgnacją skóry, usługi doradcze związane 
z opieką nad rybami, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa wod-
nego, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakre-
sie upraw w  związku z  ogrodnictwem, usługi doradcze w  zakresie 
upraw rolniczych, usługi doradcze w  zakresie odchudzania, usługi 
doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie diete-
tyki, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rol-
nictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie stosowania gnoju 
w rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w  zakresie stosowania nawozów rolniczych i  ogrodniczych, 
usługi doradcze i  konsultacyjne związane z  rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wyko-
rzystywania niechemicznych środków do  zrównoważonego rolnic-
twa i  ogrodnictwa, usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie 
odżywiania, usługi doradcze dotyczące rolnictwa, doradztwo spe-
cjalistyczne w  zakresie rolnictwa, doradztwo w  zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, konsultacje 
w  zakresie rolnictwa, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem ro-
bactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi dezynsekcyjne 
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi informacyj-
ne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne w  zakresie rolnictwa, 
usługi w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i  leśnictwa, usługi wciągania świadczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, 
ogrodnictwa lub leśnictwa, usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i  leśnictwa, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie .

(111) 340007 (220) 2020 08 27 (210) 517556
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) ALTVATER Gessler – J .A . BACZEWSKI Likörerzeugung GmbH, 
Wiedeń (AT)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J .A .BACZEWSKI NA PODSTAWIE ORYGINALNEJ PRZEDWOJENNEJ 
RECEPTURY WHISKY 1782
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .03, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 27 .07 .03
(510), (511) 33 whisky .

(111) 340008 (220) 2020 08 27 (210) 517566
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) LECH EWA, Podkamień (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SBP Szczera brudna prawda
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, odzież damska, odzież dziecię-
ca, odzież skórzana, odzież dżinsowa, odzież rekreacyjna, odzież co-
dzienna, odzież nieprzemakalna, paski [odzież], topy [odzież], swetry 
[odzież], odzież sportowa, kurtki [odzież], odzież do spania, okrycia 
wierzchnie [odzież], odzież w stylu sportowym, odzież o  termoizo-
lacyjnych właściwościach, bluzki, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, 
bluzki z  krótkimi rękawami, koszule, koszulki polo, koszulki bez rę-
kawów, T-shirty z  krótkim rękawem, spodnie, spodenki, spódnice, 
skarpetki, bielizna, czapki jako nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą .

(111) 340009 (220) 2020 08 27 (210) 517567
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) PAMAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Boronów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamags
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .01, 29 .01 .08
(510), (511) 19 wyroby stolarskie z  drewna do  wykorzystania w  bu-
dynkach, płyty stolarskie, szalówki [ciesielstwo], drewno, drewno 
półobrobione, drewno konstrukcyjne, drewno obrobione, drewno 
laminowane, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], 
drewno wielowarstwowe, drewno ogniotrwałe, drewno profilowane, 
ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno fornirowane, 
bloki drewniane, drewniane poręcze, podłogi drewniane, okładziny 
drewniane, deski drewniane, drewniana oblicówka, legary drewnia-
ne, krokwie drewniane, belki drewniane, złącza drewniane, kształtka 
drewniana, gonty drewniane, słupy drewniane, drewniane deski sufi-
towe, przenośne konstrukcje drewniane, płyty pilśniowe drewniane, 
drewniane płyty wiórowe, drewniane pokrycia podłogowe, drew-
niane płyty budowlane, drewniane obudowy kominków, drewniane 
listwy profilowe, elementy konstrukcyjne z drewna, deski dachowe 
[z  drewna], płyty dachowe [z  drewna], deski z  drewna twardego, 
deski z  drewna miękkiego, materiały budowlane z  drewna, deski 
tarasowe z  drewna miękkiego, deski tarasowe z  drewna twardego, 
drewniane panele akustyczne na sufity, drewniane panele akustycz-
ne na ściany .

(111) 340010 (220) 2020 08 27 (210) 517568
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) GALIBARCZYK ŁUKASZ WIELKIE RZECZY .COM, Olsztyn (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKIE RZECZY  .com
(540) 

(591) różowy, fioletowy, szary
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .05, 16 .03 .01, 16 .03 .03, 16 .03 .19, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .01, 29 .01 .05, 29 .01 .06
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, druk sitowy, druk 
typograficzny, druk wywabowy, drukowanie cyfrowo przechowywa-
nych obrazów i  zdjęć, drukowanie fotograficzne, drukowanie foto-
grafii z nośników cyfrowych, drukowanie fotograwiury, drukowanie 
litograficzne, drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów na przed-
miotach, drukowanie offsetowe, drukowanie ozdobnych wzorów 
na  opakowaniach prezentów, drukowanie reklam, drukowanie sza-
blonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie prze-
zroczy fotograficznych, drukowanie portretów, drukowanie wzorów 
dla osób trzecich, fotograwiura, nadruk wzorów na pokryciach ścien-
nych, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krót-
kim rękawem, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów 
na odzież, rotograwiura, sitodruk, udzielanie informacji dotyczących 
usług drukarskich, udzielanie informacji związanych z  usługami fo-
tograwiury, udzielanie informacji związanych z  usługami drukowa-
nia fotograficznego, udzielanie informacji związanych z  usługami 
powiększania fotograficznego, usługi drukowania, usługi druku 
offsetowego, usługi druku na  tkaninach, usługi składania druku, 
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi wy-
kańczania druków, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo 
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i  reklamowych, 
wytłaczanie tworzyw sztucznych, laminowanie tworzyw sztucznych, 
przetwarzanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów z two-
rzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu 
produkcji form z tworzyw sztucznych, udzielanie informacji związa-
nych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych .

(111) 340011 (220) 2020 08 28 (210) 517627
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) SULIGA AGATA OPCJA NATURA, Kobierno (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .20, 26 .01 .15, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne: kremy, emulsje, pły-
ny, żele, oliwki i balsamy do skóry, peelingi, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, środki do  mycia i  pielęgnacji włosów, środki perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, dezodoranty i  środki przeciw poceniu, środ-
ki do  makijażu i  demakijażu, środki do  pielęgnacji i  malowania ust 
i paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do  samoopalania, 
środki do depilacji, preparaty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej dla 
celów nieleczniczych, artykuły toaletowe, środki do  golenia, płatki 
kosmetyczne do demakijażu, patyczki z watą do celów kosmetycz-
nych, 5 kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, płyny, żele, 
oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, ką-
piele lecznicze, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie 
osobistej, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, 
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bezpośred-
niej kosmetyków i środków perfumeryjnych, organizowanie wystaw 
w  celach reklamowych lub handlowych w  zakresie kosmetologii, 
usługi reklamy i  promocji kosmetyków i  środków perfumeryjnych, 
40 produkcja kosmetyków na zamówienie osób trzecich .
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(111) 340012 (220) 2020 08 28 (210) 517629
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) SULIGA AGATA OPCJA NATURA, Kobierno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Opcja natura .
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .20, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne: kremy, emulsje, pły-
ny, żele, oliwki i balsamy do skóry, peelingi, mydła, środki do mycia 
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki 
do  makijażu i  demakijażu, środki do  pielęgnacji i  malowania ust 
i  paznokci, środki do  higieny intymnej, środki do  opalania i  chro-
niące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do  samo-
opalania, środki do depilacji, preparaty do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej dla celów nieleczniczych, artykuły toaletowe, środki do go-
lenia, płatki kosmetyczne do demakijażu, patyczki z watą do celów 
kosmetycznych, 5 kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, 
płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, kąpiele lecznicze, środki sanitarne stosowane w lecznic-
twie i higienie osobistej, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprze-
daży bezpośredniej kosmetyków i środków perfumeryjnych, orga-
nizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych w zakre-
sie kosmetologii, usługi reklamy i promocji kosmetyków i środków 
perfumeryjnych, 40 produkcja kosmetyków na  zamówienie osób 
trzecich .

(111) 340013 (220) 2020 08 31 (210) 517641
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) PISAREK ADAM BEYCO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEYCO
(510), (511) 18 aktówki, bigle do  torebek, etui na  klucze, imitacje 
skóry, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wy-
roby z tych materiałów, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki 
sprzedawane bez zawartości, kufry i torby podróżne, torby typu ku-
fry podróżne, organizery podróżne przystosowane do bagażu, ple-
caki, podróżne torby na ubranie, torby podróżne, pojemniki na wi-
zytówki, portmonetki, portmonetki skórzane, parasole, parasole dla 
dzieci, parasole nieprzemakalne, przywieszki do  bagażu, pudełka 
z  fibry, pudełka ze  skóry lub ze  skóry wtórnej, pudła na  kapelusze 
z  imitacji skóry, pudła skórzane na  kapelusze, randsels [japońskie 
tornistry szkolne], sakwy, skóry zwierzęce, skórzane pasy na  ramię, 
skórzane smycze, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, sznurkowe 
siatki na zakupy, sznurówki skórzane, torby i portfele skórzane, torby 
na zakupy wykonane ze skóry, torby podróżne wykonane z imitacji 
skóry, torby podróżne [wyroby skórzane], torby skórzane na narzę-
dzia, bez zawartości, torby wykonane ze skóry, torby podróżne wy-
konane ze skóry, torby z imitacji skóry, skórzane torby na zakupy, po-
dróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, duże torby podróżne 
ze  sztywnej skóry, skórzane torebki, skórzane walizki podróżne, 
walizki, walizki biznesowe, walizki na kółkach, walizki na dokumen-
ty, walizki na  pobyt jednodniowy, walizki podróżne [podręczne], 
walizki podróżne, walizki skórzane, walizki z kółkami, walizki z napę-
dem elektrycznym, zestawy podróżne [wyroby skórzane], zestawy 
podróżne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenie skle-
pu w tym internetowego z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi, 
pasmanteryjnymi, skórzanymi .

(111) 340014 (220) 2020 10 07 (210) 517775
(151) 2021 03 23 (441) 2020 11 30
(732) 4DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS FUNDS Pożyczki dla biznesu

(540) 

(531) 27 .05 .01, 07 .01 .12
(510), (511) 36 crowdfunding, doradztwo w  sprawach finansowych, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, pożyczanie pod zastaw, pożyczki 
[finansowanie], pożyczki ratalne, usługi finansowania .

(111) 340015 (220) 2020 09 05 (210) 517876
(151) 2021 04 13 (441) 2020 12 28
(732) LEWANDOWSKI SEBASTIAN, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATŁAŻERKA
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych .

(111) 340016 (220) 2020 09 07 (210) 518016
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) WOJCIECHOWSKI MAREK PHU WOJMAR, Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WILD TIGER
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui na  karty (portfele), etui na  kar-
ty kredytowe (portfele), plecaki, portfele skórzane, torby, torebki, 
walizki, 25 bokserki, czapki, dzianina ( odzież), gabardyna (odzież), 
garnitury, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rę-
kawem, kurtki, odzież, odzież z imitacji skory, płaszcze, palta, swetry, 
skarpetki, spodnie, szaliki .

(111) 340017 (220) 2020 09 09 (210) 518035
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pelasinus
(510), (511) 5 leki i  wyroby medyczne, preparaty farmaceutyczne 
na  przeziębienia, preparaty odżywcze i  witaminowe, preparaty 
dietetyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów lecz-
niczych, dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, zioła lecznicze, 
herbaty ziołowe do  celów leczniczych, wyciągi roślinne i  ziołowe 
do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych, mieszanki zioło-
we do celów leczniczych .

(111) 340018 (220) 2020 09 07 (210) 518062
(151) 2021 03 08 (441) 2020 11 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,  
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Katarzynki
(540) 

(591) żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 16 katalogi, broszury, kalendarze, ulotki, albumy, książki, 
25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 30 wyroby cukiernicze, pierniki, 
pierniki w czekoladzie, pierniki w glazurze, pierniki oblewane, pier-
niki nadziewane, ciastka, ciastka oblewane, herbatniki, herbatniki 
oblewane, wafle, wafle przekładane, wafle w czekoladzie, wafle ob-
lewane, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy do  pieczenia, 
chemiczne przyprawy kuchenne, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 
35 usługi sprzedaży detalicznej związanej z artykułami spożywczy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej związanej z artykułami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputero-
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wych związane z artykułami spożywczymi, organizowanie pokazów 
towarów, targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wy-
najmowanie miejsc i  umieszczanie ogłoszeń i  reklam, 41 organizo-
wanie konkursów, loterii, spektakli, wystaw z dziedziny kultury i edu-
kacji, usługi muzealne, prowadzenie parków rozrywki, 43 kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, cukiernie .

(111) 340019 (220) 2020 09 12 (210) 518188
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) GORDZIEJCZYK ADAM, Wąsewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HM e-command
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .15 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 mechanizmy sterowane hydraulicznie do maszyn i sil-
ników, 9 instalacje elektryczne do  zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania proce-
sami, bezprzewodowe urządzenia do zdalnego sterowania do prze-
nośnych urządzeń elektronicznych i  komputerów, aplikacje kom-
puterowe do  sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, 
aplikacje komputerowe do  sterowania pojazdami, układy sterujące 
urządzeń dźwigowych, ładowaczy i ładowarek, urządzenia i przyrzą-
dy do ważenia .

(111) 340020 (220) 2020 09 14 (210) 518241
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) GONZALES PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) laparica
(510), (511) 3 olejki, olejki zapachowe, eteryczne, oczyszczające, aro-
maty [olejki aromatyczne], naturalne olejki eteryczne, esencje i olejki 
eteryczne, 4 świece, świece zapachowe, zapachowe świece aromate-
rapeutyczne, świece okolicznościowe, światełka nocne [świeczki], 
świece perfumowane, 14 metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby 
z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach, 
kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-
ne, akcesoria do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransole-
ty, bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kolczyki, kora-
liki do  robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], 
perły, pierścionki, spinki do mankietów i krawatów, wisiorki biżute-
ryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki do bransoletek, 
wyroby jubilerskie wykonane z  kryształu pokrywanego metalami 
szlachetnymi, 15 bębny, bębny conga, bębny [instrumenty muzycz-
ne], skóra na bębny, instrumenty muzyczne, 16 dzieła sztuki oraz fi-
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, pudełka kartono-
we, dekoracje świąteczne z  papieru, dekoracja na  stół z  papieru, 
dekoracyjny papier do pakowania, torby papierowe, etui na parago-
ny, koperty na zaproszenia, papier, broszury informacyjne, materiały 
drukowane, karty, karty okolicznościowe, materiały filtracyjne z pa-
pieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, 
torebki oraz artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, książki, foldery, albumy, albumy kolekcjonerskie, 
na monety, na naklejki, albumy ślubne, albumy upamiętniające wy-
darzenia, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, z tektury, figurki 
wykonane z papieru, z tektury, fotografie, gazety, globusy, ilustrowa-
ne albumy, kałamarze, kalendarze, kartki rocznicowe, świąteczne, 
katalogi, kasetki na pieczątki, kolaże, książeczki do kolorowania, ma-
gazyny, metalowe pudełka na  ołówki, ramki do  fotografii, ozdoby 
ścienne z  papieru, pióra i  długopisy, plakaty wykonane z  papieru, 

podstawki na długopisy i ołówki, podpórki do książek, 20 meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki drewniane, z kości, 
z rogu, statuetki, figurki, rzeźby, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, ozdoby i dekoracje wykonane z takich ma-
teriałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, lustra, ramy do obrazów, towary (nie zawarte w innych 
klasach) z  drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości 
słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i suro-
gatów tych materiałów lub z  tworzyw sztucznych, kosze ozdobne, 
miniaturowe modele samochodów [ozdoby], posążki z drewna, wo-
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, skrzynie [meble], pościel, oprócz 
bielizny pościelowej, podpórki do półek, dekoracje wiszące [ozdoby], 
wyroby stolarskie, zasłony dekoracyjne z koralików, wózki meblowe, 
podnóżki [taborety], stojaki do wystawiania gazet, wykończeniowe 
elementy z  tworzyw sztucznych do mebli, stojaki na broń, drabiny 
z drewna lub tworzyw sztucznych, opakowania drewniane do bute-
lek, poduszki nadmuchiwane, sploty słomiane, siedzenia metalowe, 
rotang [trzcinopalma, ratan], wózki barowe ruchome do podawania 
herbaty, pojemniki do  pakowania z  tworzyw sztucznych, gabloty 
[meble], materace nadmuchiwane, inne niż do  celów medycznych, 
pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], szkło srebrzone 
[lustra], leżaki, wachlarze, stojaki na  czasopisma, bufety ruchome 
[meble], skrzynie kratowe [opakowania], koszyki wiklinowe, koszyki 
piknikowe [nie wyposażone], przenośne łóżeczka koszyki dla nowo-
rodków, podpórki do roślin lub drzew, otomany, kredensy, komody, 
materace sprężynowe do łóżek, materace, oprawy do szczotek, gałki 
porcelanowe, 21 rzeźby, posążki, ozdoby kryształowe, kryształ [wy-
roby szklane], figurki, statuetki z  kryształu, wyroby artystyczne 
z kryształu, misy na dekoracje kwiatowe, majolika, wyroby garncar-
skie, zastawa stołowa, świeczniki, stojaki na  butelki, rozpylacze 
do  perfum, rozpylacze do  perfum [puste], rozpylacze do  perfum 
sprzedawane bez zawartości, 24 tekstylia i wyroby tekstylne, nie za-
warte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, bielizna pościelo-
wa i stołowa, dekoracje ścienne z tkanin, wiszące dekoracje ścienne 
z  jedwabiu, 35 organizowanie i prowadzenie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi w  zakresie wystaw i  prezentacji 
produktów, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, poka-
zy towarów, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towa-
rów dla celów reklamowych, przygotowywanie wystaw w  celach 
handlowych, sprzedaż towarów, sprzedaż towarów takich jak: olejki, 
olejki zapachowe, eteryczne, oczyszczające, aromaty [olejki aroma-
tyczne], naturalne olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, świece, 
świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece 
okolicznościowe, światełka nocne [świeczki], świece perfumowane, 
metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub 
pokryte nimi, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, akcesoria do biżuterii, biżuteria, bransoletki [bi-
żuteria], bransolety, bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejno-
ty, kolczyki, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdo-
by [biżuteria], perły, pierścionki, spinki do  mankietów i  krawatów, 
wisiorki biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki 
do bransoletek, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywa-
nego metalami szlachetnymi, bębny, bębny conga, bębny [instru-
menty muzyczne], skóra na  bębny, instrumenty muzyczne, dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, pu-
dełka kartonowe, dekoracje świąteczne z papieru, dekoracja na stół 
z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, torby papierowe, etui 
na paragony, koperty na zaproszenia, papier, broszury informacyjne, 
materiały drukowane, karty, karty okolicznościowe, materiały filtra-
cyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier 
i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, książki, foldery, albumy, albumy kolekcjonerskie, 
na monety, na naklejki, albumy ślubne, albumy upamiętniające wy-
darzenia, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, z tektury, figurki 
wykonane z papieru, z tektury, fotografie, gazety, globusy, ilustrowa-
ne albumy, kałamarze, kalendarze, kartki rocznicowe, świąteczne, 
katalogi, kasetki na pieczątki, kolaże, książeczki do kolorowania, ma-
gazyny, metalowe pudełka na  ołówki, ramki do  fotografii, ozdoby 
ścienne z  papieru, pióra i  długopisy, plakaty wykonane z  papieru, 
podstawki na długopisy i ołówki, podpórki do książek, meble i akce-
soria meblowe wyposażenia domu, pojemniki drewniane, z  kości, 
z rogu, statuetki, figurki, rzeźby, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, ozdoby i dekoracje wykonane z takich ma-
teriałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw sztucznych, lustra, 
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ramy do  obrazów, towary z  drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, 
pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucz-
nych, kosze ozdobne, miniaturowe modele samochodów [ozdoby], 
posążki z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, skrzynie 
[meble], pościel, oprócz bielizny pościelowej, podpórki do półek, de-
koracje wiszące [ozdoby], wyroby stolarskie, zasłony dekoracyjne 
z koralików, wózki meblowe, podnóżki [taborety], stojaki do wysta-
wiania gazet, wykończeniowe elementy z  tworzyw sztucznych 
do mebli, stojaki na broń, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, 
opakowania drewniane do butelek, poduszki nadmuchiwane, sploty 
słomiane, siedzenia metalowe, rotang [trzcinopalma, ratan], dekora-
cje wiszące [ozdoby], wózki barowe ruchome do podawania herbaty, 
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, gabloty [meble], ma-
terace nadmuchiwane, inne niż do  celów medycznych, pojemniki 
niemetalowe [składowanie, transport], szkło srebrzone [lustra], leża-
ki, wachlarze, stojaki na czasopisma, bufety ruchome [meble], skrzy-
nie kratowe [opakowania], koszyki wiklinowe, koszyki piknikowe 
[nie  wyposażone], przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, 
podpórki do roślin lub drzew, otomany, kredensy, komody, materace 
sprężynowe do łóżek, materace, oprawy do szczotek, gałki porcela-
nowe, rzeźby, posążki, ozdoby kryształowe, kryształ [wyroby szkla-
ne], figurki, statuetki z  kryształu, wyroby artystyczne z  kryształu, 
misy na dekoracje kwiatowe, majolika, wyroby garncarskie, zastawa 
stołowa, świeczniki, stojaki na butelki, rozpylacze do perfum, rozpy-
lacze do perfum [puste], rozpylacze do perfum sprzedawane bez za-
wartości, tekstylia i wyroby tekstylne, narzuty na łóżka i obrusy, bieli-
zna pościelowa i  stołowa, dekoracje ścienne z  tkanin, wiszące 
dekoracje ścienne z jedwabiu .

(111) 340021 (220) 2020 09 29 (210) 518856
(151) 2021 04 23 (441) 2020 12 21
(732) TRIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIA DEVELOPMENT
(540) 

(591) granatowy, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, ocena i wycena nie-
ruchomości, ocena nieruchomości [wycena], oszacowania majątku 
nieruchomego (nieruchomości), udzielanie informacji dotyczących 
wyceny nieruchomości, usługi w  zakresie wyceny nieruchomości, 
usługi wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości, wycena 
nieruchomości [finansowa], wynajem nieruchomości i  majątku, ad-
ministrowanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, doradztwo 
w  zakresie nieruchomości, doradztwo w  dziedzinie zakupu nieru-
chomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, finan-
sowanie inwestycji budowlanych, finansowanie projektów dewelo-
perskich, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie ope-
racji budowlanych, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w za-
kresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w  nieruchomościach, pomoc w  zakupie nieruchomości, pośrednic-
two w  obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udziela-
nie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem internetu, 
udzielanie informacji o  nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usłu-
gi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania 

majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nierucho-
mości, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania majątkiem 
i  nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z  lokalami biurowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osie-
dli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie kompleksów budynków, usługi związane ze  współwłasnością 
nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób 
trzecich], wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie bu-
dynkami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie 
lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządza-
nie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, 
budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, budowa budynków na  zamówienie, 
budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, 
budowa domów, budowa domów na  zamówienie, budowa funda-
mentów budynków, budowa fundamentów, budowa nieruchomości 
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa prywat-
nych budynków mieszkalnych, budowa z zastosowaniem ciężkiego 
sprzętu, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownic-
two mieszkaniowe, konstrukcja budynków, konstrukcja i  naprawa 
budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i  handlowych, 
konsultacje budowlane, malowanie budynków, malowanie domów, 
malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, nadzór budowlany, 
nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
nadzór nad robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania 
budynków, przekształcenie obiektów biznesowych, przygotowanie 
terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod budowę, usłu-
gi brukarskie, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakre-
sie stawiania budynków, usługi budowlane w  zakresie budynków 
mieszkalnych, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, 
usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych .

(111) 340022 (220) 2020 07 17 (210) 516168
(151) 2021 01 20 (441) 2020 10 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWE AMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mini bag
(510), (511) 16 materiały do  opakowywania, materiały z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, torby do pakowania wykonane z biode-
gradowalnych tworzyw sztucznych, torby z  tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, 
worki na śmieci, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domo-
wego], 39 transport i składowanie, usługi doradcze w zakresie maga-
zynowania towarów, składowanie odpadów, zbiór odpadów, wywóz 
odpadów [transport], usuwanie odpadów, transport i  przechowy-
wanie odpadów, transport odpadów na wysypiska, usługi wywozu 
odpadów, 40 przetwarzanie odpadów, recykling odpadów i śmieci, 
udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, doradz-
two związane z recyklingiem odpadów i śmieci, doradztwo związane 
z niszczeniem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do  recyklingu, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, usługi z zakre-
su zarządzania odpadami [recykling], obróbka i recykling opakowań, 
42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania środowiska, 
badania dotyczące ochrony środowiska, usługi badawcze w zakresie 
ochrony środowiska, badania w dziedzinie ekologii, badania nauko-
we dotyczące ekologii, badania z  zakresu analizowania odpadów, 
usługi projektowania związane z opakowaniami .

(111) 340023 (220) 2020 07 21 (210) 516255
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 02
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BankCare
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(540) 

(591) niebieski
(531) 24 .15 .01, 24 .15 .13, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .04
(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, organizowanie działalności gospodarczej, badanie 
i analiza rynku, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania personalnego, pośrednictwo pracy, 
opracowywanie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, pozyskiwanie komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, sprzedaż oprogramowania komputerowego, 
sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i  sanitarnych, sprzedaż sprzętu medycznego lub 
rehabilitacyjnego, 36 pośrednictwo w  sprawie odszkodowań i  za-
dośćuczynień dla ofiar wypadków komunikacyjnych, osobowych, 
rzeczowych, losowych, przy pracy, błędów lekarskich i medycznych, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia od  wypadków, 
ubezpieczenia losowe, ubezpieczenia majątkowe, pośrednictwo 
w  ściąganiu należności, pośrednictwo w  handlu nieruchomościami 
(kupno-sprzedaż, wycena, najem, sporządzanie umów), doradztwo 
w  sprawach finansowych, operacje finansowe, organizacja zbió-
rek finansowych, pożyczki ratalne, umowy kredytowe, doradztwo 
w  zakresie inwestycji kapitałowych, tworzenie funduszy, pośred-
nictwo giełdowe, 39 agencje turystyczne, organizowanie wycie-
czek, transport karetkami ratunkowymi, transport poszkodowanych 
w wypadku, transport chorych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 
wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, 41 doradztwo za-
wodowe, porady w  zakresie zawodu lub zmiany zawodu, porady 
w  zakresie szkolenia lub edukacji, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, publikowanie książek czasopism, tekstów, 
tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz 
pracowni specjalistycznych, 42 doradztwo w  zakresie oprogramo-
wania komputerowego, usługi w  zakresie projektowania kompu-
terowego i  rozwoju sprzętu komputerowego, instalowanie, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, wypożyczanie sprzętu komputerowego, 
wykonywanie oprogramowania komputerowego, wykonywanie 
oprogramowania na urządzenia mobilne, 44 porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji 
uzdrowiskowych, usługi telemedyczne, usługi medyczne, opieka 
pielęgniarska, wynajem sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 
45 doradztwo prawne, usługi prawne .

(111) 340024 (220) 2020 07 21 (210) 516282
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 09
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHOLOOK
(540) 

(591) zielony, żółty, biały
(531) 07 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .02, 29 .01 .03, 29 .01 .06
(510), (511) 35 doradztwo gospodarcze, doradztwo przy tworzeniu 
działalności gospodarczej, badanie i analiza rynku, ekspertyzy w za-
kresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnego, pośrednictwo pracy, opracowywanie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, wynajem cza-
su reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, pozyskiwanie 
komputerowych baz danych, sprzedaż oprogramowania kompu-
terowego, sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 

reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, sprzedaż sprzętu medycz-
nego lub rehabilitacyjnego, 41 doradztwo zawodowe, porady w za-
kresie zawodu lub zmiany zawodu, porady w zakresie szkolenia lub 
edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, 
publikowanie książek, czasopism, tekstów, tłumaczenia, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
organizowanie i  prowadzenie szkoleń oraz pracowni specjalistycz-
nych, 42 doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, 
usługi w zakresie projektowania komputerowego i rozwoju sprzętu 
komputerowego, wykonywanie oprogramowania komputerowego, 
wykonywanie oprogramowania na  urządzenia mobilne, instalowa-
nie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie sprzętu komputero-
wego, badania naukowe i prace rozwojowe, 44 porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji 
uzdrowiskowych, usługi rehabilitacyjne, usługi telemedyczne, usługi 
medyczne, opieka pielęgniarska, wynajem sprzętu medycznego lub 
rehabilitacyjnego, 45 doradztwo prawne i usługi prawne .

(111) 340025 (220) 2020 07 27 (210) 516471
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) INB MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łączy nas biznes
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .09 .14, 26 .04 .01, 26 .04 .14, 26 .04 .16, 
26 .04 .18, 21 .01 .14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą 
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktu-
alizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania bizneso-
we, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii pu-
blicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia 
reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw skle-
powych, doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działal-
ności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja o  działalności gospodarczej, 
kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, 
marketing w  ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, 
negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek-
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, obsługiwanie centrali 
telefonicznych na rzecz innych, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów handlowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
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słowymi lub handlowymi, pomoc w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psy-
chologicznych w  celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama typu „płać za  kliknięcie”, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo-
wszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z  konta, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie in-
formacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tym-
czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi administracyjne w za-
kresie skierowań lekarza, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu deta-
licznego online w  zakresie dzwonków telefonicznych do  pobrania, 
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do po-
brania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do  pobrania, usługi handlu detalicznego w  zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu hurtowego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, usłu-
gi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednic-
twa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotka-
niach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, 
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w  zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu ryn-
kowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi związane 
z  listami prezentów, usługi związane z  przenoszeniem przedsię-
biorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłosze-
nia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach 
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotoko-
piarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i  wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia 
biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr i  usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności go-
spodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarzą-
dzanie w  zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie 
domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, 
analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online, crowd-
funding, depozyty kosztowności, doradztwo w  sprawach finanso-
wych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w za-

kresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów 
wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, 
faktoring, finansowa wycena drewna na  pniu, finansowe izby rozra-
chunkowe, firmy windykacyjne, fundusze inwestycyjne wzajemne, 
gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana wa-
lut, informacja o  ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje 
finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, no-
towania giełdowe, ocena finansowa aktywów własności intelektual-
nej, ocena finansowa kosztów rozwoju w  odniesieniu do  przemysłu 
naftowego, gazowego i  wydobywczego, opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, orga-
nizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe 
[akcje i  obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku wę-
gla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], 
pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za  pomocą kart 
kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów napra-
wy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny 
środków pieniężnych, transfery elektroniczne wirtualnych walut, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony interne-
towej, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób 
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi 
badań dotyczących finansów, usługi banków oszczędnościowych, 
usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowe-
go, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwa-
rancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwa-
rantowania ubezpieczeń od  pożarów, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdro-
wotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi portfela 
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie 
świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł 
sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomo-
ści], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena zbio-
rów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny finansowe w związ-
ku z  odpowiedzią na  ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, 
wymiana finansowa waluty wirtualnej, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe 
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
nieruchomością, zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, 38 agencje 
informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
informacja o  telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kompute-
rowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie 
telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z  glo-
balną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, 
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, prze-
syłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z  telezakupami, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja podkastów, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów interne-
towych online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, 
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, 
usługi telefonii konwencjonalnej i bezprzewodowej, usługi telekonfe-
rencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i  podłączania do  sieci 
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi zwią-
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i  obrazów, wy-
najem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnia-
nie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradz-
two zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów te-
lewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna, egza-
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miny edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, fotografia, 
fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, informacja o  rekreacji, instruktaż w  zakresie aikido, 
komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji elektronicz-
nej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespon-
dencyjne, malowanie twarzy, montaż taśm wideo, nagrywanie na ta-
śmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka judo, 
nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach roz-
rywkowych, organizowanie balów, organizowanie i  prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie ko-
lokwiów, organizowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk 
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisa-
nie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja fil-
mów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja mu-
zyczna, produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, produkcja 
widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z  przewodni-
kiem, prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, prowadzenie zajęć 
fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, przekazy-
wanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-
-line elektronicznych książek i  czasopism, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie 
miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamo-
wych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporzą-
dzanie napisów [np . do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmo-
we, szkolenia sado [szkolenia z  japońskiej ceremonii picia herbaty], 
szkoły [edukacja], szkoły z  internatem, świadczenie usług w zakresie 
karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie ję-
zyka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online 
nie  do  pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie  do  pobrania] 
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardo-
we], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i  sprzętu sportowego, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi 
biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, edukacyjne świadczone 
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozryw-
ka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi oceny w  zakresie 
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi orkiestry, usługi 
parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów mu-
zyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, 
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapew-
niane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na po-
trzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], usługi trenerskie, usługi w  zakresie inżynierii dźwięku 
do  obsługi imprez, usługi w  zakresie komponowania muzyki, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opraco-
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi zwią-
zane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojo-
wych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatral-
nych lub do  studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji 
teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kino-
wych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, 
wypożyczanie sprzętu do  nurkowania, wypożyczanie symulatorów 
szkoleniowych, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, 
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, za-

pewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kul-
turalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w  celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, 42 aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, analiza pisma ręcznego [grafologia], analiza syste-
mów komputerowych, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszuki-
wania pokładów roponośnych, analizy wody, audyt energetyczny, ba-
dania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, 
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania geolo-
giczne, badania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dzie-
dzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związa-
ne z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania w dziedzinie 
budownictwa, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie ko-
smetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie spa-
wania, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura 
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie 
projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo 
w  zakresie projektowania witryn internetowych, dostarczanie infor-
macji o  technologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednic-
twem strony internetowej, eksploracja podwodna [akwanautyka], 
elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredy-
towymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne moni-
torowanie identyfikujących informacji w  celu wykrywania kradzieży 
tożsamości w  Internecie, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [po-
miary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jako-
ści, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i da-
nych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, mier-
nictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeń-
stwa danych, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, od-
blokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, opracowywanie oprogramowania w  ramach publikacji 
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa 
[PaaS], pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania 
geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów 
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorolo-
giczne, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, pro-
jektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie 
wizytówek, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicz-
nych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywoła-
nia deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzor-
nictwo przemysłowe], świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji online, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawno-
ści, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na  stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapaso-
wych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wy-
szukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej i  doradz-
twa w  zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi 
architektoniczne, usługi chemiczne, usługi doradcze w  dziedzinie 
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsulta-
cyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez labo-
ratoria naukowe, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wyko-
rzystaniem technologii do  transakcji handlu elektronicznego, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie po-
szukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydo-
bywczego, wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, wyna-
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jem sprzętu do  przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo 
przemysłowe, 45 agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, audyty 
zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, 
badanie przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo du-
chowe, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, do-
radztwo w  przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w  zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelek-
tualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], gaszenie 
pożarów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpie-
czeństwa bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licen-
cjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], li-
cencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i  antywłamaniowych, ochrona osobista, 
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi 
pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organi-
zowanie spotkań politycznych, organizowanie zgromadzeń religij-
nych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych li-
stów, planowanie i  organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc przy 
zakładaniu kimono, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób 
zaginionych, prawne administrowanie licencjami, prowadzenie cere-
monii pogrzebowych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
sprawy sporne (usługi pomocy w-), stawianie tarota indywidualnym 
osobom, siedzenie skradzionych przedmiotów, udzielanie licencji 
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwo-
kackie, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi 
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi de-
tektywistyczne, usługi doradztwa osobistego w  zakresie stylizacji 
ubioru, usługi dozorcze [concierge], usługi kremacyjne, usługi monito-
rowania prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektual-
nej, usługi pogrzebowe, usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi 
prawne związane z  negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi 
ratownictwa, usługi serwisów społecznościowych online, usługi stróży 
nocnych, usługi w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, 
usługi w  zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi 
wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów, 
wynajem nazw domen internetowych, wypożyczanie alarmów prze-
ciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypo-
życzanie sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie 
gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 340026 (220) 2020 07 29 (210) 516582
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) SZUMISIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jamno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SzumMi
(540) 

(591) czarny
(531) 29 .01 .08, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 26 .04 .04, 26 .04 .09, 
26 .01 .01, 26 .01 .03
(510), (511) 9 aparaty do  wytwarzania dźwięków, elektroniczne 
urządzenia audio, elektroniczne urządzenia do  emisji szumów, po-
krowce, etui, futerały do przenośnych urządzeń elektronicznych, 18 
torby, torebki, walizki, parasole, paski skórzane, portfele, portmonet-
ki, kosmetyczki podróżne, plecaki, 35 reklama, marketing, badania 
marketingowe, badania konsumenckie, reklama online za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe i usłu-
gi w  zakresie informacji handlowej za  pośrednictwem Internetu, 
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż detaliczna i/lub hur-
towa następujących towarów: aparatów do wytwarzania dźwięków, 
elektronicznych urządzeń audio, elektronicznych urządzeń do emisji 

szumów, pokrowców, etui, futerałów do przenośnych urządzeń elek-
tronicznych, toreb, torebek, walizek, parasoli, pasków skórzanych, 
portfeli, portmonetek, kosmetyczek podróżnych, plecaków .

(111) 340027 (220) 2020 08 03 (210) 516710
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GILI GILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gili gili
(540) 

(591) brązowy, ciemnoczerwony, pomarańczowy, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 28 zabawki, w tym zabawki do montowania na ścianach, 
zabawki drewniane, układanki, łamigłówki, wielofunkcyjne maty 
podłogowe dla dzieci, gry planszowe, manipulacyjne i edukacyjne, 
klocki do zabawy, stoły do gier, wyposażenie placów zabaw, tema-
tyczne, miękkie systemy do  zabawy w  pomieszczeniach i  na  ze-
wnątrz, artykuły sportowe i  gimnastyczne, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i  promocyjne, usługi dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą w zakresie franchisingu: usługi sprzedaży: deta-
licznej, hurtowej, prowadzonej za pośrednictwem Internetu, poprzez 
zamówienia korespondencyjne, w systemie telezakupów w zakresie: 
zabawek, wyposażenia sal zabaw dla dzieci, artykułów sportowych, 
gimnastycznych i  rekreacyjnych, odzieży, mebli dla dzieci, akceso-
riów do rehabilitacji dzieci, usługi w zakresie organizowania wystaw 
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, reklama prasowa, 
radiowa, telewizyjna, za  pośrednictwem środków elektronicznych, 
wydawanie i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pro-
spektów, broszur, druków, usługi związane z prowadzeniem przed-
stawicielstwa podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie, 
zapewnienie zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, usługi związane z organizowaniem 
sieci miejsc do wypoczynku i rozrywki, 41 organizowanie rozrywek 
dla dzieci, organizowanie i prowadzenie sal zabaw dla dzieci, prowa-
dzenie parków rozrywki dla dzieci, szkolenie personelu opiekujące-
go się dziećmi w trakcie zabaw, opieka dzienna nad dziećmi, usługi 
związane z rozrywką, rekreacją, wypoczynkiem, edukacją, wypoży-
czanie i udostępnianie sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz słu-
żącego rozrywce i wypoczynkowi, usługi w zakresie: tematycznych 
gier terenowych, parków sprawności dla dzieci, młodzieży i  doro-
słych oraz placów zabaw dla dzieci, organizowanie balów dla dzieci, 
spotkań towarzyskich, obsługa tematycznych ścieżek edukacyjnych, 
wypożyczanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne, 42 projektowanie 
w  zakresie: zabawek, wyposażenia sal zabaw, odzieży, projektowa-
nie graficzne, projektowanie stron internetowych, projektowanie 
wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 usługi restauracyjne, 
kawiarnie, restauracje, katering, dostarczanie żywności i  jej dowóz, 
hotele, krótkotrwałe zakwaterowanie, organizowanie wypoczynku 
dla dzieci, prowadzenie żłobków, przedszkoli, opieka nad osobami 
starszymi, wypożyczanie sprzętu restauracyjnego i naczyń, krótko-
trwała opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców .

(111) 340028 (220) 2020 08 05 (210) 516799
(151) 2021 02 09 (441) 2020 10 05
(732) SMRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sino Lashes
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmety-
ki do rzęs, rzęsy sztuczne, lakiery do paznokci, brokat do paznokci, 
naklejane ozdoby do  paznokci, preparaty do  pielęgnacji paznokci, 
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sztuczne paznokcie, zmywacze do paznokci, tusze do rzęs, kosmety-
ki, mydła, szampony, olejki eteryczne, produkty perfumeryjne, olej-
ki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, preparaty do  czyszczenia 
i  odświeżania, preparaty do  pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, 
wosk krawiecki i  szewski, preparaty toaletowe, preparaty do czysz-
czenia i  polerowania skóry i  butów, preparaty do  prania, środki 
do  czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do  celów domowych, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, 
środki perfumeryjne i  zapachowe, 35 sprzedaż za  pośrednictwem 
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
klejów do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyków do rzęs, 
rzęs sztucznych, lakierów do  paznokci, brokatów do  paznokci, na-
klejanych ozdób do  paznokci, preparatów do  pielęgnacji paznokci, 
sztucznych paznokci, zmywaczy do paznokci, zalotek do rzęs, obci-
naczy do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pilników do pa-
znokci, elektrycznych pilników do  paznokci, polerek do  paznokci 
[elektryczne lub nieelektryczne], lamp do  paznokci, szczoteczek 
do  rzęs, zestawów do  pedicure, zestawów do  manicure, zestawów 
do golenia, urządzeń do karbowania włosów [karbownice], urządzeń 
do  laserowego usuwania włosów, inne niż do  celów medycznych, 
urządzeń do  przekłuwania uszu, przyrządów do  tatuowania, przy-
borów do depilacji [elektryczne lub nieelektryczne], pincet, lokówek, 
elektrycznych urządzeń do  zaplatania włosów, etui na  maszynki 
do  golenia, kosmetyków, mydeł, mydeł leczniczych, szamponów, 
olejków eterycznych, produktów perfumeryjnych, olejków esencjo-
nalnych i  ekstraktów aromatycznych, preparatów do  czyszczenia 
i  odświeżania, preparatów do  pielęgnacji zwierząt, środków toale-
towych, wosku krawieckiego i szewskiego, preparatów toaletowych, 
preparatów do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparatów 
do prania, środków do czyszczenia pojazdów, środków zapachowych 
do celów domowych, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, środ-
ków do higieny jamy ustnej, środków perfumeryjnych i zapachowych, 
herbat, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, 
ekstraktów ziołowych do  celów medycznych i  naturalnych suple-
mentów diety, balsamów do  użytku medycznego, maści do  celów 
farmaceutycznych, olejków leczniczych, soli do kąpieli mineralnych, 
reklamy radiowe i  telewizyjne, reklamy za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za  pośrednictwem mediów społecznościowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w  zakresie zamówień han-
dlowych, handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom, 
usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, 44 usługi medyczne w  zakresie dermatologii estetycznej, 
higieny i  pielęgnacji urody, usługi klinik kosmetycznych, salonów 
kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów 
odnowy biologicznej, usługi w  zakresie zabiegów kosmetycznych, 
upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegi depilacyjne, usługi ma-
nicure i  pedicure, usługi w  zakresie makijażu, usługi wizażu, usługi 
udostępniania saun, solariów, usługi doradcze w  zakresie zdrowia 
i urody, usługi higieniczne i kosmetyczne, w  tym zabiegi na  twarz, 
ciało, rzęsy, paznokcie, włosy .

(111) 340029 (220) 2020 08 14 (210) 517176
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY 
ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWiOŚ
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29 .01 .13, 26 .01 .03, 26 .01 .11, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01

(510), (511) 37 usługi w  zakresie: budownictwa oraz prowadzenia 
działalności developerskiej w  dziedzinie budownictwa, nadzoru 
budowlanego, realizacji nadzoru nad przedsięwzięciami inwesty-
cyjnymi polegającymi na  budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykoń-
czeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszka-
niowych, budowania lokali mieszkaniowych i  osiedli mieszkanio-
wych wraz z  infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, 
roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, roboty wodno-kanalizacyj-
ne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, roboty melioracyjne, 
prace budowlano-wykończeniowe w  zakresie wystroju wnętrz, 39 
usługi transportowe .

(111) 340030 (220) 2020 08 17 (210) 517212
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krzysztof Penderecki
(510), (511) 8 narzędzia i  przyrządy o  napędzie ręcznym, sztućce, 9 
urządzenia i  przyrządy naukowe, badawcze, fotograficzne, kine-
matograficzne, audiowizualne, optyczne, do  celów dydaktycznych, 
urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, reprodukcji lub 
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media 
do  pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, 14 me-
tale szlachetne i  ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne 
i półszlachetne, 15 instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki 
do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, 16 papier i kar-
ton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne 
i  biurowe, materiały do  rysowania i  materiały dla artystów, pędzle 
do  malowania, materiały szkoleniowe i  dydaktyczne, arkusze, fo-
lie i  torby z  tworzyw sztucznych do  owijania i  pakowania, czcionki 
drukarskie, matryce do  druku ręcznego, 20 meble, lustra, ramki 
obrazów, pojemniki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, ozdoby choinkowe, 32 piwo, napo-
je bezalkoholowe, wody mineralne i  gazowane, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, 33 napoje alkoholowe, z  wyjątkiem piwa, preparaty 
alkoholowe do sporządzania napojów, 34 tytoń i substraty tytoniu, 
papierosy i cygara, przybory dla palaczy, zapałki, 35 reklama, zarzą-
dzanie w  działalności gospodarczej, administrowania działalnością 
gospodarczą, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finan-
sowa, bankowość, usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 38 
usługi telekomunikacyjne, 39 transport, parkowanie i  składowanie 
towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka materiałów, oczysz-
czanie powietrza i oczyszczanie wody, drukowanie, konserwowanie 
napojów i żywności, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne i społeczne usłu-
gi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb po-
szczególnych osób .

(111) 340031 (220) 2020 08 21 (210) 517355
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM OKULARÓW PROGRESYWNYCH
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 16 .03 .13, 24 .15 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, okulary 
dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczew-
ki okularowe, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki z  tworzywa 



88 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2021

sztucznego, okulary polaryzacyjne, okulary do  czytania, osłony 
do  okularów, uchwyty do  okularów, oprawki do  okularów, części 
do  okularów, okulary do  uprawiania sportu, soczewki do  okularów 
słonecznych, oprawki do  okularów słonecznych, szkła przeciwsło-
neczne nakładane na  okulary, szkła okularowe pokryte powłoką 
antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z  tworzyw sztucz-
nych, oprawki okularów wykonane z  połączenia metalu i  tworzyw 
sztucznych, oprawki do  okularów wykonane z  metalu i  materiału 
syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu 
łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykona-
ne z metalu, oprawki okularowe [puste], etui na okulary słoneczne, 
szkło optyczne, 40 szlifowanie szkła optycznego, usługi szlifierstwa 
optycznego, szlifowanie soczewek optycznych, powlekanie socze-
wek optycznych, obróbka komponentów optycznych w  celu zmia-
ny właściwości optycznych, nakładanie cienkich powłok foliowych 
na  elementy optyczne, obróbka szkła w  celu zmiany właściwości 
optycznych, obróbka soczewek w  celu zmiany właściwości optycz-
nych, przetwarzanie soczewek optycznych w  celu spełnienia indy-
widualnych wymagań, 44 usługi optyczne, usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne], obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce 
medycznej, badania optyczne, dopasowywanie soczewek optycz-
nych, usługi okulistyczne, usługi optometryczne, dopasowywanie 
okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi informa-
cyjne dotyczące soczewek kontaktowych, optometria .

(111) 340032 (220) 2020 08 21 (210) 517372
(151) 2021 03 11 (441) 2020 11 09
(732) XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WASHI-XF7
(510), (511) 16 taśmy klejące, taśmy papierowe, taśmy przylepne, ta-
śmy samoprzylepne, wszystkie do użytku domowego i biurowego, 
taśmy przylepne do  malowania dekoracyjnego do  użytku domo-
wego i  biurowego, 17 taśmy klejące opakowaniowe, taśmy klejące 
wodoodporne, taśmy zabezpieczające, taśmy łączeniowe, taśmy sa-
moprzylepne przeznaczone do oklejania, taśmy do zabezpieczenia 
powierzchni, taśmy do maskowania, taśmy do uszczelniania, taśmy 
do izolacji, taśmy dwustronne klejące, taśmy przylepne do prac bu-
dowlanych, taśmy pakowe, taśmy samoprzylepne do celów technicz-
nych, taśmy przylepne do użytku w przemyśle .

(111) 340033 (220) 2020 08 24 (210) 517433
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olewnik jedzenie ma znaczenie
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, ekstrakty mięsne, wędliny, kon-
serwy mięsne, drób, konserwy drobiowe, dziczyzna, dziczyzna konser-
wowana, gotowe dania składające się głównie z mięsa, oleje i tłuszcze 
jadalne, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w za-
kresie marketingu produktów, usługi reklamowe za  pośrednictwem 
Internetu, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i re-
klamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi .

(111) 340034 (220) 2020 08 25 (210) 517468
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) DĄBROWSKI MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-
HANDLOWE, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLOCK ME
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, sprzęt i akcesoria do przechowywania danych, kompute-
ry, sprzęt komputerowy, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 

oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie związanie ze  sztucz-
na inteligencją, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontro-
li prowadzenia operacji w świecie fizycznym, oprogramowanie sys-
temowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, 
oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, opro-
gramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, sprzęt i akcesoria do przetwarza-
nia danych, komputery i sprzęt komputerowy, urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 38 łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do Internetu, 42 usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsul-
tacje i  informacja w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia .

(111) 340035 (220) 2020 08 25 (210) 517497
(151) 2021 03 08 (441) 2020 11 16
(732) Toolport GmbH, Norderstedt (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFINAMIOT
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 pawilony metalowe, śledzie do  namiotów metalowe, 
metalowe paliki do namiotów, 22 daszki do namiotów, torby tekstyl-
ne do  przechowywania namiotów, namioty kempingowe, namioty 
do upraw, liny do namiotów, namioty natryskowe, plandeki, namioty 
[daszki] dla pojazdów, namioty doczepiane do pojazdów, 35 usługi 
handlu detalicznego namiotami i  pawilonami, usługi handlu deta-
licznego online namiotami i pawilonami .

(111) 340036 (220) 2019 12 31 (210) 508605
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) beżowy, różowy, czarny, błękitny, brązowy
(531) 02 .01 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za po-
średnictwem internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów takich jak: 
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii 
jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne 
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki 
gaśnicze i  przeciwpożarowe, preparaty do  hartowania i  lutowania, 
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje, spoiwa przezna-
czone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, na-
wozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i  zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i ry-
towania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii 
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztu-
ce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki 
do  czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, 
środki wybielające i  inne substancje stosowane w  praniu, środki 
do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, oleje i  smary 
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przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilża-
jące i  wiążące, paliwa również benzyna i  materiały oświetleniowe, 
świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne, preparaty 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku lecznicze-
go lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety 
dla ludzi i  zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do  plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, metale nieszla-
chetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, 
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelek-
tryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, 
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pan-
cerne, maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki 
z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądowych, mechanizmy 
sprzęgania i  napędu z  wyjątkiem stosowanych do  pojazdów lądo-
wych, narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory 
do  jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne o napę-
dzie ręcznym, sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza 
do maszynek do golenia, urządzenia i przyrządy naukowe, badaw-
cze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, au-
diowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testu-
jące, kontrolne, do  wykrywania, ratowania życia i  do  celów 
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełącza-
nia, przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, re-
produkcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane 
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste 
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do  urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyj-
ne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurko-
wania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków 
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania pod-
wodnego, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia i przyrządy chi-
rurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy koń-
czyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania 
stosowane w  chirurgii, urządzenia terapeutyczne i  wspomagające 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urzą-
dzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urzą-
dzenia i  instalacje do  oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwa-
rzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w  wodę 
oraz do celów sanitarnych, pojazdy, urządzenia służące do porusza-
nia się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna, amunicja i po-
ciski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne 
i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 
przyrządy zegarmistrzowskie i  chronometryczne, instrumenty mu-
zyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batu-
ty dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie, foto-
grafie, artykuły piśmienne i  biurowe, z  wyjątkiem mebli, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i mate-
riały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dy-
daktyczne, arkusze, folie i  torby z  tworzyw sztucznych do  owijania 
i  pakowania, czcionki drukarskie, matryce do  druku ręcznego, nie-
przetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, 
mika i  imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wy-
tłoczonej formie do  użytku w  produkcji, materiały uszczelniające, 
wypełniające i  izolacyjne, elastyczne rury, rurki i  przewody giętkie, 
niemetalowe, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, 
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, 
smycze i  ubrania dla zwierząt, materiały, niemetalowe, do  użytku 
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, po-
mniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki, nieme-
talowe, do  przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pian-
ka morska, żółty bursztyn, przybory oraz pojemniki kuchenne i go-
spodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wy-
jątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem 
pędzli malarskich, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czysz-
czenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z  wyjątkiem 
szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe 
i ceramiczne, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z mate-
riałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do  transportu 

i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyście-
łania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze 
i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje 
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, 
haczyki i  oczka, szpilki i  igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do  włosów, 
sztuczne włosy, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstyl-
ne, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i go-
towane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, 
masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, 
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron i  kluski, tapioka 
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody-
cze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do  pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy 
korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona 
woda], surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne 
i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, 
świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, ce-
bulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, żywność i na-
poje dla zwierząt, słód, piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineral-
ne i  gazowane, napoje owocowe i  soki owocowe, syropy i  inne 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, 
z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 
tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektronicz-
ne i  rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, 
produkcja reklam, konsulting marketingowy, usługi reklamowe, 41 
produkcja videoblogów, produkcja filmów, produkcja seriali, tworze-
nie tekstów, tworzenie periodyków, pisanie scenariuszy, pisanie ksią-
żek, fotografia, produkcja podcastów, produkcja programów radio-
wych, publikowanie videoblogów, publikowanie filmów, publikowanie 
seriali, publikowanie periodyków, publikowanie tekstów, wydawanie 
książek, publikowanie zdjęć, publikowanie podcastów, publikowanie 
reklam, usługi wystąpień publicznych, usługi wystąpień medialnych, 
organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie warsz-
tatów, organizacja i  prowadzenie konferencji, organizacja i  prowa-
dzenie wykładów, prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych 
np . imprez firmowych, organizacja i prowadzenie konkursów, fotore-
portaże, reportaże, wywiady, prowadzenie zajęć edukacyjnych, pro-
wadzenie blogów, prowadzenie videoblogów, prowadzenie podca-
stów, prowadzenie kanałów mediów społecznościowych, usługi 
wydawnicze, usługi publicystyczne, usługi wynajmu studio filmo-
wych, usługi wynajmu sprzętu foto/audio/video, usługi rozrywkowe, 
usługi rozrywkowe w  postaci programów telewizyjnych transmito-
wanych za pomocą kamery internetowej .

(111) 340037 (220) 2020 02 14 (210) 510231
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AHG
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, mydła, kremy, pasty, 
dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szam-
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pony, preparaty do  opalania, preparaty do  odchudzania, maseczki 
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chu-
steczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do  depilacji, 
przybory toaletowe i  kosmetyczne, środki sanitarne, środki czysz-
czące, środki toaletowe, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji 
ciała, nielecznicze produkty do  pielęgnacji niemowląt, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, olej-
ki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki do pielęgnacji wło-
sów, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznok-
ci, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje dostosowane do  użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i  zwierząt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, materiały do  plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robac-
twa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały 
wspomagające leczenie i  wzmacniające organizm do  celów leczni-
czych, mineralne dodatki do  żywności, mineralne wody do  celów 
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, 
profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki 
spożywcze do  celów leczniczych, substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty 
biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne 
do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla nie-
mowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze produkty 
do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, leczni-
cze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów, lecznicze preparaty do  pielęgnacji skóry, lecznicze prepa-
raty do  pielęgnacji urody, 10 aparatura i  instrumenty chirurgiczne, 
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w  chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w  działalności handlowej, ad-
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi handlu 
detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceu-
tycznymi, usługi sprzedaży w  aptekach i  sklepach produktów dla 
zdrowia i  urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki 
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty 
dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprze-
daż detaliczna i  hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków to-
aletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, 
sprzętu do  rehabilitacji, prowadzenie i  nadzorowanie programów 
lojalnościowych i  motywacyjnych, dostarczanie informacji gospo-
darczych, udzielanie informacji z  zakresu zarządzania działalnością 
gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceu-
tycznych, informacja o usługach: reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi handlu detalicznego związane z  produktami dla zdrowia, 
urody i  farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i  sklepach 
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprze-
dających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, wita-
miny i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny 
osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, 
kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, 
środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu me-
dycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji 
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działal-
nością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni far-
maceutycznych .

(111) 340038 (220) 2020 02 21 (210) 510453
(151) 2021 03 09 (441) 2020 11 23
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLOZAURY

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, zestawy kosmetyków, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumowane balsamy do cia-
ła-preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i  zapachowe, żele 
do ciała, żele do opalania, balsamy do opalania, balsamy samoopala-
jące-kosmetyki, mydła, olejki zapachowe, olejki do masażu, prepara-
ty blokujące promieniowanie słoneczne, 9 magnesy na  lodówkę, 
pokrowce na smartfony, etui na smartfony, maski do pływania, gogle 
do pływania, okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria, broszki-biżute-
ria, zawieszki-biżuteria, łańcuszki-biżuteria, biżuteria z  bursztynu, 
breloki do kluczy jako kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami, 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wy-
drukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykie-
ty z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły 
biurowe, ekierki do  rysowania, filtry do  kawy papierowe, klamerki, 
klipsy do papieru, krauk jako klej rybi do papieru lub do użytku do-
mowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne 
niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokar-
dy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki 
z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe, notat-
niki jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy 
i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, 
papierowe podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, perio-
dyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biuro-
we, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, pod-
stawki pod kufle do  piwa, podstawki do  długopisów i  ołówków, 
przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do  papieru, 
przyrządy do  rysowania, publikacje drukowane, pudełka na  pióra, 
pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, 
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, se-
gregatory na  luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, 
skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pi-
sania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisa-
nia jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne 
lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuch-
niach mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki 
z  papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z  tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, 
zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wał-
ki do  malowania ścian, worki na  śmieci wykonane z  papieru lub 
z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na ta-
blicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisa-
nia lub rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biuro-
we, 21 dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki 
na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, 
deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki 
chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nie-
elektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, fo-
remki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, forem-
ki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory kuchenne, 
frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domo-
wego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, 
kieliszki do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, ko-
sze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, ko-
sze na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użyt-
ku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki 
do  lodów, łyżki do  mieszania jako przybory kuchenne, naczynia 
na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia 
do  mieszania koktajli, miseczki, miski ze  szkła, młynki do  pieprzu, 
ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako 
naczynia, mieszadełka do  koktajli, blendery jako miksery, nieelek-
tryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przy-
rządzania lodów i  mrożonych napojów, naczynia szklane do  napo-
jów, ozdoby z  porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki 
kuchenne, pojemniki na  chleb, pojemniki na  kleje, pojemniki 
do  użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki, 
nie  z  papieru i  nie  z  materiałów tekstylnych, podkładki na  stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnycłi, koszyki piknikowe z naczy-
niami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne po-
jemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki do  dań, 
przyrządy do  krojenia ciasta, salaterki, rękawice do  grilla, rękawice 
do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, 
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rękawice ogrodnicze, rękawice do  mycia samochodów, pudełka 
na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obia-
dowe, pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako za-
stawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonkl-
-świnki, słoiki na  ciastka, słomki do  picia, solniczki, spodeczki, 
spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane 
naczynia do  picia, szczypce do  sałaty, szczypce do  lodu, szczypce 
do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, 
szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku do-
mowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, 
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napo-
jów, wiaderka do  kostek lodu, wazy do  zup, wazony, wanienki dla 
niemowląt przenośne, torby Izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, 25 odzież, nakrycia 
głowy, czapki z daszkiem, kapelusze przeciwsłoneczne, obuwie, ja-
ponki, obuwie na plażę, klapki, obuwie plażowe, kostiumy kąpielo-
we, 26 broszki jako dodatki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do wło-
sów, elastyczne wstążki, kokardy do  włosów, koraliki, inne niż 
do wyrobu biżuterii, igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki do upinania 
włosów w  kok, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, łaty przyklejane 
na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szy-
cia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pió-
ra jako dodatki do ubrań, sztuczne owoce, szpilki do włosów, spinki 
jako klamerki do włosów, spinki do włosów, siatki na włosy, przepaski 
do  włosów, poduszeczki do  igieł, poduszeczki do  szpilek, spinki 
wsuwki do włosów, sprężynki do włosów jako akcesoria do włosów, 
sprężynki jako akcesoria do włosów, sztuczne rośliny, wsuwki do krę-
cenia włosów, wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyska-
wiczne do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub bre-
loków do  kluczy, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, 
bodyboard, butelki do  karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyż-
wiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry 
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z  obręczami, 
grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe, dżojsti-
ki do  gier wideo, dzwonki na  choinkę, deskorolki, dętki do  piłek 
do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), choinki z materiałów synte-
tycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, 
hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pisto-
letów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki 
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije golfowe, 
kije hokejowe, konstrukcyjne klocki do zabawy, koła do ruletki, koło-
wrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do  kijów bilardowych, konie 
na biegunach jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabaw-
kami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki 
do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości 
do  gry, kreda do  kijów bilardowych, kręgle, kubki na  kości do  gry, 
kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele 
pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów spor-
towych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choin-
kowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe 
czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia cię-
żarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki 
do  gier, piłki do  gier i  zabaw, płetwy do  pływania, plansze do  gry 
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneu-
matyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, sa-
mochody do  zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki 
jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową 
jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rę-
kawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako 
akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki 
dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmiesz-
ne gadżety na  imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na  przyjęcia, 
śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły do piłka-
rzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, 
warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki 
jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby 
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, 
torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningo-
we, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wy-
pchane, zapachowe przynęty do  łowiectwa i  wędkarstwa, zestawy 
modeli w  zmniejszonej skali do  składania jako zabawki, żetony 
do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 35 dekoracja wystaw sklepo-

wych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy 
towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, ne-
gocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama online za  pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako 
tablic reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, 
w związku z towarami: kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, zestawy ko-
smetyków, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumowane bal-
samy do ciała-preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapacho-
we, żele do  ciała, żele do  opalania, balsamy do  opalania, balsamy 
samoopalające-kosmetyki, mydła, olejki zapachowe, olejki do masa-
żu, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, magnesy na lo-
dówkę, pokrowce na smartfony, etui na smartfony, maski do pływa-
nia, gogle do  pływania, okulary przeciwsłoneczne, biżuteria, 
broszki-biżuteria, zawieszki-biżuteria, łańcuszki-biżuteria, biżuteria 
z bursztynu, breloki do kluczy-kółka do kluczy z ozdobami lub deko-
racyjnymi zawieszkami, globusy, gumki do ścierania, gazety, fotogra-
fie wydrukowane, folia z  tworzywa sztucznego do  opakowywania, 
etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako ar-
tykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, kla-
merki, klipsy do papieru, krauk jako klej rybi do papieru lub do użyt-
ku domowego, kleje do  materiałów papierniczych lub do  użytku 
domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, ko-
miksy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty 
na  butelki z  papieru lub kartonu, materiały do  pisania, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, maty pa-
pierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały pi-
śmienne, obrazy i  zdjęcia, papier ryżowy, papier w  arkuszach jako 
artykuły piśmienne, papierowe podkładki pod szklanki, pastele jako 
kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy 
jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół 
papierowe, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów 
i  ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski 
do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka 
na  pióra, pudełka z  farbami jako artykuły szkolne, ramki i  stojaki 
do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysi-
ki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, 
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przybo-
rami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, 
elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowa-
nia w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty, 
woreczki z  papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z  tworzyw 
sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki 
papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory do kal-
kowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegó-
łów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty 
do pisania lub rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki 
biurowe, dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki 
na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, 
deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki 
chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nie-
elektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, fo-
remki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, forem-
ki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory kuchenne, 
frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domo-
wego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, 
kieliszki do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, ko-
sze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, ko-
sze na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użyt-
ku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki 
do  lodów, łyżki do  mieszania jako przybory kuchenne, naczynia 
na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia 
do  mieszania koktajli, miseczki, miski ze  szkła, młynki do  pieprzu, 
ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako 
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naczynia, mieszadełka do  koktajli, blendery jako miksery, nieelek-
tryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przy-
rządzania lodów i  mrożonych napojów, naczynia szklane do  napo-
jów, ozdoby z  porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki 
kuchenne, pojemniki na  chleb, pojemniki na  kleje, pojemniki 
do  użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki, 
nie  z  papieru i  nie  z  materiałów tekstylnych, podkładki na  stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczy-
niami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne po-
jemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory 
kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki do  dań, 
przyrządy do  krojenia ciasta, salaterki, rękawice do  grilla, rękawice 
do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, 
rękawice ogrodnicze, rękawice do  mycia samochodów, pudełka 
na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obia-
dowe, pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako za-
stawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-
-świnki, słoiki na  ciastka, słomki do  picia, solniczki, spodeczki, 
spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane 
naczynia do  picia, szczypce do  sałaty, szczypce do  lodu, szczypce 
do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, 
szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku do-
mowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, 
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napo-
jów, wiaderka do  kostek lodu, wazy do  zup, wazony, wanienki dla 
niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, odzież, nakrycia gło-
wy, czapki z daszkiem, kapelusze przeciwsłoneczne, obuwie, japon-
ki, obuwie na  plażę, klapki, obuwie plażowe, kostiumy kąpielowe, 
broszki jako dodatki do  ubrań, dekoracyjne akcesoria do  włosów, 
elastyczne wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu 
biżuterii, igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki do  upinania włosów 
w kok, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, łaty przyklejane na gorąco 
do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne 
plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodat-
ki do ubrań, sztuczne owoce, szpilki do włosów, spinki jako klamerki 
do włosów, spinki do włosów, siatki na włosy, przepaski do włosów, 
poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do wło-
sów, sprężynki do włosów jako akcesoria do włosów, sprężynki jako 
akcesoria do włosów, sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, 
wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do to-
reb, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do klu-
czy, artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki 
do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymoco-
wanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry po-
legające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, gry towarzyskie, gry z  obręczami, grzechotki, figurki 
do  zabawy, dyski latające, dyski sportowe, dżojstiki do  gier wideo, 
dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla la-
lek, drony-zabawki, choinki z  materiałów syntetycznych, deski 
do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako 
zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do  pistoletów jako za-
bawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki do pływania, kar-
ty do  bingo, karty do gry, kije do gier, kije golfowe, kije hokejowe, 
konstrukcyjne klocki do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkar-
skie, konfetti, końcówki do  kijów bilardowych, konie na  biegunach 
jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla nie-
mowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóż-
ka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do  gry, kreda 
do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, 
misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w  zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów sportowych, 
ochraniacze na  łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe 
z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe cza-
peczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia cięża-
rów jako artykuły sportowe, pierścienie do  rzucania jako gry, piłki 
do  gier, piłki do  gier i  zabaw, płetwy do  pływania, plansze do  gry 
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneu-
matyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, sa-
mochody do  zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki 
jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową 
jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rę-
kawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako 
akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki 
dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, 

przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmiesz-
ne gadżety na  imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na  przyjęcia, 
śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły do piłka-
rzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, 
warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki 
jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby 
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, 
torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningo-
we, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wy-
pchane, zapachowe przynęty do  łowiectwa i  wędkarstwa, zestawy 
modeli w  zmniejszonej skali do  składania jako zabawki, żetony 
do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 38 transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja plików 
cyfrowych, transfer strumieniowy danych, przesyłanie wiadomości, 
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie 
loterii, organizowanie konkursów w  ramach edukacji lub rozrywki, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, 42 projektowanie opa-
kowań .

(111) 340039 (220) 2020 02 21 (210) 510504
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) RESBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RB RESBUILD
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 37 budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa 
infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury łącz-
nościowej, budowa nieruchomości jako budownictwo, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyj-
nych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa 
obiektów inżynierii wodno-lądowej, usługi instalacyjne w  zakresie 
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, doradztwo 
inżynieryjne jako usługi budowlane, informacja budowlana, nadzór 
budowlany, udzielanie informacji budowlanych związanych z robo-
tami publicznymi .

(111) 340040 (220) 2020 04 04 (210) 512192
(151) 2021 03 09 (441) 2020 11 23
(732) KALINOWSKI MARCIN, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SÖVEA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, ma-
teriały nieprzetworzone i  półprzetworzone zawarte w  tej klasie, 
będące półproduktami: fiszbin, surowiec lub półprodukt, fiszbin, 
bambus, pianka morska, pianka morska jako materiał surowy lub 
częściowo przetworzony, plecionki ze  słomy z  wyjątkiem mat, rat-
tan jako materiał nieprzetworzony lub częściowo przetworzony, 
rotang-trzcinopalma, ratan, siano onigaya jako materiał surowy lub 
częściowo przetworzony, sploty słomiane, słomiane sploty-warko-
cze, trzcina jako materiał do wyplatania, trzcina jako materiał surowy 
lub częściowo przetworzony, wiklina, drobne wyroby niemetalowe, 
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawo-
we i oznakowanie, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, pojemniki, spinacze i  uchwyty do  nich, niemetalowe, 
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie: taśmy drewniane, taśmy korkowe, dekoracje wiszące 
jako ozdoby, dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne .

(111) 340041 (220) 2020 04 03 (210) 512272
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
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(732) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W GEORYT WITKOWSKI KRZYSZTOF
(540) 

(591) żółty, czerwony
(531) 01 .05 .02, 01 .05 .06, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne, kostki i ka-
mień łupany, kruszywa z kamienia i  innych kopalin, piasek, kamień, 
żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement, wapno, drewno do  celów 
budowlanych, zaprawy murarskie, kostka brukowa, wyroby kamie-
niarskie surowe i obrabiane, oporniki i palisady kamienne, okładziny 
murów oporowych i  nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki 
i kosze na śmieci z betonu, posadzki betonowe, krawężniki betono-
we, 36 agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościa-
mi, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi budowlano-montażowe, 
remontowe, modernizacyjne i  rekonstrukcyjne w  zakresie budow-
nictwa ogólnego i  przemysłowego, instalacje i  naprawy-instalacje 
elektryczne, wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, nadzór bu-
dowlany, brukowanie, układanie posadzek kamiennych, kamieniar-
stwo, eksploatacja kamieniołomów, eksploatacja złóż kruszyw, gór-
nicze roboty wydobywcze, wydobycie kruszyw, wydobycie skał, 41 
organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, kongre-
sów, konkursów, organizowanie przyjęć, organizowanie zawodów 
sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, przedstawienia i  teatry, 
rozrywka, informacja o  rozrywce, wypożyczenie sprzętu sportowe-
go, usługi związane z organizacją wypoczynku, 42 opracowywanie 
projektów technicznych oraz projektowanie budowlane z wyłącze-
niem projektowania hydraulicznych układów sterujących, doradz-
two techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogólnego 
i  przemysłowego, pomiary i  ekspertyzy inżynieryjne i  geologiczne 
w zakresie robót wydobywczych, badania i projektowanie w zakresie 
budownictwa ogólnego i przemysłowego, inżynieria budowlana, ba-
dania i projektowanie obszarów zdegradowanych i zezwałowanych, 
doradztwo w  zakresie ochrony środowiska, 44 hodowla zwierząt, 
prowadzenie stawów hodowlanych .

(111) 340042 (220) 2020 04 16 (210) 512573
(151) 2020 11 18 (441) 2020 08 03
(732) SULARZ WOJCIECH, Warszawa (PL);
CIURLA SZYMON, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRA ACTIVE CLUB
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 06 .01 .04, 26 .11 .03, 26 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 promowanie towarów i  usług w  formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, turystycznych i  rekreacyjnych, usługi 
menedżerskie dla sportowców, sprzedaż za  pośrednictwem sieci 
Internet oraz sklepów detalicznych i  hurtowych prezentów i  upo-
minków oraz ich kompozycji i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, 
ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, 
ładowarek telefonicznych, pokrowców na  laptopy i  smartfony, etui 
na  okulary, etui na  smartfony, zabawek, gier, odzieży, butów, bieli-
zny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć głowy, czapek 
i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów i artykułów biurowych, 
toreb, torebek, reklamówek, mebli, artykułów wyposażenia i wystro-
ju wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów dla zwie-
rząt, napojów energetyzujących, napojów izotonicznych, napojów 

orzeźwiających, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, rekla-
my radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), 39 rezerwacja miejsc na podróż, udzielanie wskazówek o trasie 
dojazdu do  celów podróży, usługi w  zakresie organizowania trans-
portu dla wycieczek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, 
zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informa-
cji turystycznej, 41 organizowanie zawodów sportowych, nauka 
gimnastyki, wypożyczanie i udostępnianie sprzętu sportowego, wy-
najmowanie i udostępnianie obiektów sportowych, usługi trenerskie 
dla sportowców, usługi prowadzenia wycieczek z  przewodnikiem, 
prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce turystycz-
nej, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie turystyki, 
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz 
filozofii, stylu i  sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i  oświaty, 
w tym w obszarze turystyki, odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, organi-
zowanie i  prowadzenie imprez rozrywkowych, eventów i  spotkań 
okolicznościowych, koncertów, szkoleń, usługi nauczania, prowa-
dzenia specjalistycznych szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, 
dotyczących branży turystycznej i medycyny podróży, publikowanie 
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i  tekstów nauko-
wych, edukacyjnych i  oświatowych, w  tym w  obszarze odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, sty-
lu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowa-
nie i organizowanie konkursów .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 340043 (220) 2020 04 16 (210) 512597
(151) 2020 11 18 (441) 2020 08 03
(732) SULARZ WOJCIECH, Warszawa (PL);
CIURLA SZYMON, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE OF US
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 03 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 promowanie towarów i  usług w  formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, turystycznych i  rekreacyjnych, usługi 
menedżerskie dla sportowców, sprzedaż za  pośrednictwem sieci 
Internet oraz sklepów detalicznych i  hurtowych prezentów i  upo-
minków oraz ich kompozycji i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, 
ozdób, kosmetyków, perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, 
ładowarek telefonicznych, pokrowców na  laptopy i  smartfony, etui 
na  okulary, etui na  smartfony, zabawek, gier, odzieży, butów, bieli-
zny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć głowy, czapek 
i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów i artykułów biurowych, 
toreb, torebek, reklamówek, mebli, artykułów wyposażenia i wystro-
ju wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów dla zwie-
rząt, napojów energetyzujących, napojów izotonicznych, napojów 
orzeźwiających, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi 
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programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, rekla-
my radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystry-
bucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), 39 rezerwacja miejsc na podróż, udzielanie wskazówek o trasie 
dojazdu do  celów podróży, usługi w  zakresie organizowania trans-
portu dla wycieczek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, 
zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informa-
cji turystycznej, 41 organizowanie zawodów sportowych, nauka 
gimnastyki, wypożyczanie i udostępnianie sprzętu sportowego, wy-
najmowanie i udostępnianie obiektów sportowych, usługi trenerskie 
dla sportowców, usługi prowadzenia wycieczek z  przewodnikiem, 
prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce turystycz-
nej, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie turystyki, 
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz 
filozofii, stylu i  sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i  oświaty, 
w tym w obszarze turystyki, odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, organi-
zowanie i  prowadzenie imprez rozrywkowych, eventów i  spotkań 
okolicznościowych, koncertów, szkoleń, usługi nauczania, prowa-
dzenia specjalistycznych szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, 
dotyczących branży turystycznej i medycyny podróży, publikowanie 
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i  tekstów nauko-
wych, edukacyjnych i  oświatowych, w  tym w  obszarze odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, sty-
lu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowa-
nie i organizowanie konkursów .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 340044 (220) 2020 04 21 (210) 512730
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW CONNECT AUTORYZOWANY DORADCA
(540) 

(591) niebieski, granatowy, czerwony, szary
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .12, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ba-
dania i analizy biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 usłu-
gi finansowe, analizy finansowe, transakcje finansowe, usługi gieł-
dowe, opracowywanie informacji w zakresie obrotu instrumentami 
finansowymi, usługi obrotu instrumentami finansowymi, notowania 
giełdowe, udostępnianie notowań giełdowych, zarządzanie inwe-
stycjami w instrumenty finansowe, usługi maklerskie i pośrednictwo 
w obrocie instrumentami finansowymi, udzielanie informacji online 
dotyczących giełdy papierów wartościowych z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, dostarczanie i  rozpowszechnianie informacji 
o  rynkach i  instrumentach finansowych, oferowanie instrumentów 
finansowych, 41 usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, pozyskiwania finansowania, rynku kapitałowe-
go, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów, 
publikowanie książek, publikowanie informacji w  zakresie obrotu 
instrumentami finansowymi .

(111) 340045 (220) 2020 06 08 (210) 514528
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16

(732) ZIÓŁKOWSKA ANNA, Paszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COVITSWISS
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje do  celów leczniczych, 
żywność dietetyczna, suplementy dla ludzi i zwierząt domowych .

(111) 340046 (220) 2020 06 09 (210) 514554
(151) 2021 02 02 (441) 2020 10 05
(732) CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCELA VICTORIA FAMILY COMPANY HOME FRAGRANCE
(540) 

(531) 03 .07 .16, 03 .07 .21, 18 .02 .01, 24 .01 .05, 24 .01 .09, 24 .01 .12, 
27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, kosme-
tyki samochodowe, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych, 
środki do polerowania podłóg i mebli, środki do mycia, czyszczenia, 
szorowania i  polerowania, oraz środki perfumeryjne i  zapachowe 
będące półproduktami oraz komponentami produktów kosme-
tycznych, higienicznych i  sanitarnych, preparaty do  czyszczenia, 
detergenty, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, 
pasty do  mycia, czyszczenia, szorowania i  polerowania, szampony 
do mycia pojazdów, płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzch-
ni, saszetki zapachowe do samochodów, preparaty do mycia, mydła, 
mydła w  płynie, preparaty do  odtłuszczania, pasty do  skór, prepa-
raty do  polerowania, wosk do  polerowania karoserii samochodo-
wych, kremy do polerowania, środki do nadawania połysku, papier 
ścierny, papier polerujący, środki do  usuwania rdzy, dezodoranty 
do użytku osobistego, preparaty do golenia, wody kolońskie, kremy 
kosmetyczne, olejki aromatyczne, olejki do  kąpieli, olejki do  ma-
sażu, płyny odtłuszczające, pianki do  kąpieli, żele pod prysznic, 
płyny do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do kąpieli do celów innych 
niż lecznicze, peelingi do ciała, mleczka do kąpieli, mleczka kosme-
tyczne, toniki kosmetyczne, woreczki zapachowe do kąpieli, mydła, 
odżywki do  włosów, maseczki do  włosów, żele do  włosów, lakiery 
do włosów, szampony, wody toaletowe, wody zapachowe, perfumy, 
odświeżacze do pomieszczeń, preparaty zapachowe do szaf i garde-
rób, preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powietrzu, 
preparaty neutralizujące zapachy, odświeżacze zapachu do  mebli, 
dywanów i  pomieszczeń, preparaty kosmetyczne do  opalania się, 
preparaty do aromaterapii, woski do ciała, parafiny do ciała, kremy 
do ciała, balsamy do ciała, pumeksy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, ekstrakty kwiatowe do perfum, 5 preparaty do dez-
odoryzacji i  oczyszczania powietrza, odświeżacze powietrza takie 
jak samochodowe odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza 
w sprayu, odświeżacze powietrza w postaci żeli, płynów, proszków, 
kapsułek, aplikatorów, preparaty sanitarne do higieny osobistej inne 
niż przybory toaletowe, dezodoranty do  odświeżania powietrza 
inne niż do  użytku osobistego, środki do  odświeżania powietrza, 
odświeżacze do powietrza, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosme-
tyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów 
i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, akcesoriów samo-
chodowych, płynów i  smarów eksploatacyjnych do  pojazdów me-
chanicznych, kosmetyków samochodowych w tym odświeżaczy po-
wietrza, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu 
kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akce-
soriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni akcesoriów 
samochodowych, płynów i smarów eksploatacyjnych do pojazdów 
mechanicznych, kosmetyków samochodowych w tym odświeżaczy 
powietrza, promocja sprzedaży, informacja handlowa .

(111) 340047 (220) 2020 06 09 (210) 514556
(151) 2021 02 02 (441) 2020 10 05
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(732) CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASOTTI car & home perfume FAMILY COMPANY
(540) 

(531) 03 .07 .16, 03 .07 .21, 18 .02 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, kosme-
tyki samochodowe, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych, 
środki do polerowania podłóg i mebli, środki do mycia, czyszczenia, 
szorowania i  polerowania, oraz środki perfumeryjne i  zapachowe 
będące półproduktami oraz komponentami produktów kosme-
tycznych, higienicznych i  sanitarnych, preparaty do  czyszczenia, 
detergenty, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, 
pasty do  mycia, czyszczenia, szorowania i  polerowania, szampony 
do mycia pojazdów, płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzch-
ni, saszetki zapachowe do samochodów, preparaty do mycia, mydła, 
mydła w  płynie, preparaty do  odtłuszczania, pasty do  skór, prepa-
raty do  polerowania, wosk do  polerowania karoserii samochodo-
wych, kremy do polerowania, środki do nadawania połysku, papier 
ścierny, papier polerujący, środki do  usuwania rdzy, dezodoranty 
do użytku osobistego, preparaty do golenia, wody kolońskie, kremy 
kosmetyczne, olejki aromatyczne, olejki do  kąpieli, olejki do  ma-
sażu, płyny odtłuszczające, pianki do  kąpieli, żele pod prysznic, 
płyny do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do kąpieli do celów innych 
niż lecznicze, peelingi do ciała, mleczka do kąpieli, mleczka kosme-
tyczne, toniki kosmetyczne, woreczki zapachowe do kąpieli, mydła, 
odżywki do  włosów, maseczki do  włosów, żele do  włosów, lakiery 
do włosów, szampony, wody toaletowe, wody zapachowe, perfumy, 
odświeżacze do pomieszczeń, preparaty zapachowe do szaf i garde-
rób, preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powietrzu, 
preparaty neutralizujące zapachy, odświeżacze zapachu do  mebli, 
dywanów i  pomieszczeń, preparaty kosmetyczne do  opalania się, 
preparaty do aromaterapii, woski do ciała, parafiny do ciała, kremy 
do ciała, balsamy do ciała, pumeksy, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, ekstrakty kwiatowe do perfum, 5 preparaty do dez-
odoryzacji i  oczyszczania powietrza, odświeżacze powietrza takie 
jak samochodowe odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza 
w sprayu, odświeżacze powietrza w postaci żeli, płynów, proszków, 
kapsułek, aplikatorów, preparaty sanitarne do higieny osobistej inne 
niż przybory toaletowe, dezodoranty do  odświeżania powietrza 
inne niż do  użytku osobistego, środki do  odświeżania powietrza, 
odświeżacze do powietrza, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosme-
tyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów 
i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, akcesoriów samo-
chodowych, płynów i  smarów eksploatacyjnych do  pojazdów me-
chanicznych, kosmetyków samochodowych w tym odświeżaczy po-
wietrza, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu 
kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akce-
soriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni akcesoriów 
samochodowych, płynów i smarów eksploatacyjnych do pojazdów 
mechanicznych, kosmetyków samochodowych w tym odświeżaczy 
powietrza, promocja sprzedaży, informacja handlowa .

(111) 340048 (220) 2020 07 02 (210) 515466
(151) 2021 01 26 (441) 2020 09 21
(732) PATUŁA ANNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) położna rodzinna ANIOŁEK

(540) 

(591) fioletowy, czerwony, biały
(531) 02 .03 .03, 02 .03 .22, 02 .03 .23, 02 .09 .01, 04 .01 .03, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .01, 29 .01 .05, 29 .01 .06
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi położnicze, doradztwo 
w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, pomoc 
medyczna, pomoc medyczna w  nagłych wypadkach, poradnictwo 
medyczne, konsultacje medyczne, udzielanie informacji medycznej, 
usługi oceny medycznej, usługi pomocy medycznej, świadczenie po-
mocy medycznej, świadczenie usług medycznych, medyczne bada-
nia osób, usługi poradnictwa medycznego, badania medyczne .

(111) 340049 (220) 2020 07 06 (210) 515608
(151) 2021 03 11 (441) 2020 11 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NETSKIN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do  pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, preparaty do  higieny intymnej, środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i  kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoran-
ty i  antyperspiranty, preparaty do  pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, 
paznokci, środki do  pielęgnacji ust, środki do  czyszczenia zębów 
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów 
medycznych, sole do  kąpieli do  celów medycznych, kremy i  żele 
do celów leczniczych, maski do ciała, twarzy, skóry głowy do celów 
leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, pa-
znokci do celów leczniczych .

(111) 340050 (220) 2020 07 07 (210) 515675
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23
(732) SKROBICH ARKADIUSZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQUARE Kancelaria Prawna
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .05
(510), (511) 45 audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z prze-
pisami, badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi 
na  ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane z  mapo-
waniem patentów, doradztwo w  zakresie własności intelektualnej, 
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, prawne admi-
nistrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
sprawy sporne (usługi pomocy w-), udzielanie licencji [usługi praw-
ne] w  ramach publikacji oprogramowania, usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, usługi monitorowania prawnego, usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne w dzie-
dzinie imigracji, usługi prawne związane z  negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych .
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(111) 340051 (220) 2018 09 25 (210) 490915
(151) 2021 03 09 (441) 2019 07 29
(732) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cerumex
(510), (511) 3 preparaty, środki, wyroby kosmetyczne do uszu w po-
staci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, 
maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) kosmetycznego albo tam-
ponu jako nośnika preparatu kosmetycznego, 5 leki, preparaty far-
maceutyczne do uszu w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, 
zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, żelu, pręcika (patyczka) albo 
tamponu jako nośnika preparatu farmaceutycznego .

(111) 340052 (220) 2018 12 20 (210) 494132
(151) 2021 03 25 (441) 2019 07 22
(732) MIAZGA AGNIESZKA 2PI GROUP, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 33 indeed
(540) 

(591) żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02, 29 .01 .11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rekla-
ma, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, kam-
panie reklamowe i marketingowe, usługi reklamy graficznej, agencje 
reklamowe, doradztwo i konsultacje reklamowe i marketingowe, do-
radztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, admi-
nistrowanie dotyczące marketingu, doradztwo w  zakresie public re-
lations, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej 
i marketingu, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, ana-
lizy rynku, analizy w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie public 
relations, usługi public relations, badania konsumenckie, badania opi-
nii publicznej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, analiza tren-
dów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych 
usługi w  zakresie opracowania graficznego do  celów reklamowych, 
analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, dostarcza-
nie informacji marketingowych, dystrybucja i  produkcja materiałów 
reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, negocjowa-
nie kontraktów reklamowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży 
towarów, obróbka tekstów, pisanie tekstów reklamowych do celów re-
klamowych i promocyjnych, ocena statystyczna danych marketingo-
wych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, organizowanie 
i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów 
i  wystaw, organizowanie i  prowadzenie aukcji, organizowanie aukcji 
internetowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyj-
nych, produkcja reklam telewizyjnych i  radiowych, produkcja wizu-
alnych materiałów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, 
publikowanie materiałów reklamowych online, redagowanie tekstów 
reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy online, usługi agencji modelek i  modeli do  celów promocji 
sprzedaży, usługi reklamowe związane z zarządzanie programami mo-
tywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie programa-
mi motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie sprze-
dażą i  bazą klientów, zbieranie biznesowych danych statystycznych, 
wszystkie wyżej wymienione usługi niezwiązane z  zatrudnianiem, 
poszukiwaniem pracy, zasobami ludzkimi, pośrednictwem pracy, 
doborem personelu, rekrutacją, doradztwem zawodowym, 41 do-
starczanie filmów i programów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, produkcja filmów innych 
niż reklamowe, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, 
edukacji i rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, organizacja pokazów mody i imprez w celach rozrywkowych, 

usługi rozrywkowe, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, imprezy 
z degustacją win w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
sympozjów, kongresów, warsztatów, szkoleń, kursy szkoleniowe, 
kursy szkoleniowe z  zakresu reklamy i  marketingu, organizowanie 
konkursów, loterii, widowisk, imprez sportowych, pokazów, obozy 
rekreacyjne, organizowanie wyjazdów integracyjnych, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć, 
organizowanie festiwali, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów i książek, innych niż teksty rekla-
mowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
biura rezerwacji biletów koncertowych, wszystkie wyżej wymienione 
usługi niezwiązane z  zatrudnianiem, poszukiwaniem pracy, zasoba-
mi ludzkimi, pośrednictwem pracy, doborem personelu, rekrutacją, 
doradztwem zawodowym, 42 usługi graficzne, projektowanie stron 
internetowych w celach reklamowych, projektowanie opakowań, pro-
jektowanie graficzne, projektowanie druku, projektowanie produk-
tów, projektowanie wizualne, projektowanie logo w  celu tworzenia 
tożsamości firm, tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, wynajmowanie serwerów WWW, tworzenie stron inter-
netowych, tworzenie witryn internetowych, doradztwo w  projekto-
waniu stron internetowych, projektowanie animacji i efektów specjal-
nych dla osób trzecich, projektowanie i  opracowywanie produktów 
multimedialnych, projektowanie sklepów, usługi projektów graficz-
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplika-
cji opartych na wykorzystaniu sieci Web, wszystkie wyżej wymienione 
usługi niezwiązane z zatrudnianiem, poszukiwaniem pracy, zasobami 
ludzkimi, pośrednictwem pracy, doborem personelu, rekrutacją, do-
radztwem zawodowym .

(111) 340053 (220) 2019 02 06 (210) 495619
(151) 2021 03 05 (441) 2019 06 10
(732) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jawa DROGERIE
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 05 .05 .16, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust 
w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
wody kolońskie, wody po  goleniu, kremy do  golenia, kremy kosme-
tyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty 
do kręcenia włosów, lakiery i zmywacze do paznokci, lotony kosme-
tyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny 
do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, kremy do pillin-
gu, preparaty do makijażu, olejki eteryczne, perfumy, wyroby perfu-
meryjne, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, 
preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błysz-
czyki, maskary, tusze do rzęs, dezodoranty inne niż do użytku osobi-
stego, środki dezynfekcyjne do  odświeżania powietrza w  pomiesz-
czeniach, dezynfekcyjne środki do  usuwania zapachu papierosów 
w  pomieszczeniach, produkty chemii gospodarczej, płyny i  proszki 
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 
szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszet-
ki zapachowe do  bielizny, środki do  namaczania bielizny, preparaty 
do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, 
preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkie-
tu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowa-
nia, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, chusteczki odświeżające, 
nasączone płynami perfumowanymi, 8 sztućce, nożyczki, nożyce, piły 
sterowane ręcznie, narzędzia ręczne do  ścierania, osełki, biała broń, 
zestawy do golenia, cążki do manicure, pesety do depilacji, zestawy 
do  pedicure, pilniki do  paznokci, pincety, aparaty do  przekłuwania 
uszu, scyzoryki, maszynki do  strzyżenia brody, skrobaki używane 
w gospodarstwie domowym, krajarki do jarzyn, zestawy do manicure, 
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maszynki do strzyżenia włosów, obcinacze paznokci, dziadek do orze-
chów nie z metali szlachetnych, szczypce do cukru, przybory nieelek-
tryczne do  układania włosów, ostrzałki ręczne, żyletki, sztućce jed-
norazowego użytku, 21 nieelektryczne narzędzia do  gospodarstwa 
domowego, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia, formy do ciasta, 
doniczki, dozowniki mydła i papieru toaletowego, dzbanki, grzebienie, 
gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, 
szkło surowe lub półprzetworzone z  wyjątkiem szkła budowlanego, 
naczynia kuchenne, garnki, patelnie, wyroby ze  szkła, fajansu, kufle 
do  piwa, pojemniki na  lód, miski, miseczki, mopy, odkurzacze nie-
elektryczne, patelnie, rękawice do  prac domowych, wiadra, zmiotki, 
przybory toaletowe zawarte w  tej klasie, kosze na  śmieci, pojemniki 
dla gospodarstwa domowego, 30 aromaty do żywności inne niż olej-
ki eteryczne, pieczywo, bułki, chleb, mąka, cukier, słodziki naturalne, 
chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, 
wyroby z czekolady, czekolada, gofry, galaretki w postaci słodyczy, ka-
sze, kanapki, kukurydza prażona, lody, sorbety lodowe, desery lodo-
we, makarony, pizze, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na ba-
zie mąki, pieczywo zamrożone, mrożone półprodukty żywnościowe 
na bazie mąki, mrożonki zawarte w tej klasie, kawa, substytuty kawy, 
herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, miód, musztarda, 
przyprawy, ryż, puddingi, budynie, kisiele, muesli, owoce i  warzywa 
przetworzone, sosy sałatkowe, paszteciki, pasztety, spaghetti, suchary, 
sól, wyroby zbożowe, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mine-
ralne, napoje bezalkoholowe, nektary, sold owocowe i warzywne, piwo, 
esencje i półprodukty do produkcji napojów, 35 reklama osób trzecich 
a  także prowadzenie interesów osób trzecich, prowadzenie agencji 
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, 
reprodukcja dokumentów, dokumentacji, dystrybucja materiałów re-
klamowych, organizowanie aukcji, pokazów, targów i wystaw o cha-
rakterze handlowym, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie 
negocjacji, prokura, usługi menedżerskie, usługi badania rynku, pro-
wadzenie statystyk i księgowości, pośrednictwo handlowe w zakresie 
kojarzenia kontrahentów, kosztorysowanie, usługi przedstawicielstwa 
firm zagranicznych na Polskę, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów 
kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, sztućców, nożyc, no-
życzek, narządzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, ose-
łek, narzędzi i zestawów do manicure i pedicure, pił, nieelektrycznych 
urządzeń dla gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przybo-
rów toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościo-
wych, słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu wyrobów 
kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, sztućców, nożyczek, 
narzędzi do  ścierania, zestawów do  golenia, białej broni, osełek, pił, 
narzędzi i  zestawów do  manicure i  pedicure, nieelektrycznych urzą-
dzeń dla gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przyborów 
toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, 
słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa, usługi 
w  zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie 
i  prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów reklamowych, 
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i pre-
zentacji, usługi dekorowania sklepów i punków sprzedaży, doradztwo 
w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych  .

(111) 340054 (220) 2019 03 20 (210) 497474
(151) 2019 10 17 (441) 2019 07 01
(732) GŁUCH WOJCIECH, Iwiny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUERIA energy for slimming
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
27 .05 .11, 27 .05 .24, 05 .03 .02, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .05 .01, 26 .05 .15, 
26 .05 .18, 26 .05 .22, 25 .07 .23
(510), (511) 5 suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe .

(111) 340055 (220) 2019 07 18 (210) 502459
(151) 2020 10 14 (441) 2020 01 27
(732) ZIELIŃSKI WALDEMAR SANA, Robercin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILOPRIME
(510), (511) 16 arkusze z  wiskozy do  zawijania, arkusze z  celulozy 
regenerowanej do pakowania, folia z  tworzywa sztucznego do pa-
kowania, folia z  tworzyw sztucznych z  pęcherzykami powietrza 
do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia termokurczli-
wa do pakowania, folia poliolefina do pakowania, folia do pakowa-
nia ręcznego, folia do  pakowania na  automatach pakujących, folia 
rozciągliwa do  pakowania żywności, folia stretch do  pakowania, 
folia spożywcza do  pakowania, folia do  pakowania i  przechowy-
wania sianokiszonki, karton, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, lak do pieczętowania, materiały klejące do ce-
lów papierniczych lub do  użytku domowego, naklejki adresowe, 
numeratory, opakowania, opakowania z  tworzyw sztucznych, opa-
kowania z folii, papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury 
lub papieru, papier do  pakowania, papier do  zawijania, rury tektu-
rowe, tacki do pakowania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe 
PP do pakowania palet, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki 
z folii HDPE, artykuły do pakowania i przechowywania z kartonu, 17 
folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, biodegrado-
walne folie z  tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, folie wi-
nylowe dla rolnictwa, folia polipropylenowa inna niż do pakowania, 
folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, folia z celulozy regene-
rowanej, inna niż do pakowania, 35 usługi sprzedaży następujących 
towarów: arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy regene-
rowanej do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
folia z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania 
lub zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa do pakowa-
nia, folia poliolefina do  pakowania, folia do  pakowania ręcznego, 
folia do  pakowania na  automatach pakujących, folia rozciągliwa 
do pakowania żywności, folia stretch do pakowania, folia spożywcza 
do pakowania, folia do pakowania i przechowywania sianokiszonki, 
karton, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
koperty do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
lak do pieczętowania, materiały klejące do celów papierniczych lub 
do  użytku domowego, naklejki adresowe, numeratory, opakowa-
nia, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z folii, papieru 
lub tektury, opakowania do  butelek z  tektury lub papieru, papier 
do  pakowania, papier do  zawijania, rury tekturowe, tacki do  pako-
wania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP do  pakowania 
palet, taśmy papierowe, taśmy przylepne do  celów papierniczych 
lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z papieru lub two-
rzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki z folii HDPE, 
wyroby z kartonu, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rol-
nictwie, biodegradowalne folie z  tworzyw sztucznych do  użytku 
w  rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, folia polipropylenowa, 
inna niż do pakowania, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, 
folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, usługi prowa-
dzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni inter-
netowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych 
z towarami wymienionymi w niniejszej klasie .

(111) 340056 (220) 2019 07 18 (210) 502472
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) ROSZ ADAM AVICON, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVICON
(510), (511) 7 generatory, maszyny do  obróbki tytoniu, maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do sortowania ma-
teriałów nadających się do przerobienia na surowce wtórne, rozdrab-
niacze [maszyny] do  celów przemysłowych, filtry do  maszyn, filtry 
powietrza do  celów mechanicznych, maszyny do  filtrowania, prze-
siewacze, wirówki, wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory 
[maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących, dru-
karki 3D, maszyny do  obróbki tworzyw sztucznych, maszyny prze-
mysłowe do  produkcji papierosów, maszyny produkujące układy 
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pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane do  obróbki 
tworzyw sztucznych, obrabiarki sterowane numerycznie, półprze-
wodnikowe maszyny przetwarzające do  produkcji dysków magne-
tycznych, przyrządy mechaniczne do  sterowania systemem, roz-
drabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia 
manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, zrobotyzowa-
ne maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańcza-
nia, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zro-
botyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części maszyn lub 
silników], podajniki [części maszyn], platformy dostępowe [mecha-
niczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki pneu-
matyczne do  silników i  maszyn, sterowniki pneumatyczne do  ma-
szyn, sterowniki hydrauliczne do  maszyn, 9 urządzenia, przyrządy, 
instalacje, sprzęt komputerowy, komputery, komputery przemysło-
we, oprogramowanie komputerowe do  wyszukiwania, kompilacji, 
indeksowania i  organizacji informacji, informacji elektronicznej 
w  obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobi-
stych, sieci komputerowych, Internetu, oprogramowanie kompute-
rowe do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe 
oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do  tworzenia infor-
macji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informa-
cji, urządzenia globalnej sieci komputerowej do dostarczanego onli-
ne oprogramowania komputerowego i  publikacji w  formie 
elektronicznej, interaktywny software, programy komputerowe na-
grane, tablice na  ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane 
na  nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo 
nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje 
w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software], 
oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz da-
nych, czujniki, cyfrowe urządzenia czuciowe, czujniki fotoelektrycz-
ne, czujniki elektryczne, elektroniczne, laserowe, magnetyczne, 
optyczne, oscylacyjne, piezoelektryczne, położenia LED, światłowo-
dowe, ultradźwiękowe, czujniki do migawek, czujniki kątowe, czujni-
ki i  detektory, kontrolery czujników, elektroniczne urządzenia 
do  zdalnego sterowania, elektroniczne sterowniki [ECG] do  lamp 
i opraw oświetleniowych LED, elektryczne instalacje sterujące, elek-
tryczne jednostki sterujące procesami, elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, 
sterowniki komunikacyjne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń 
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, ste-
rowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiają-
ce sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komu-
nikację między sobą, sterowniki wrażliwe na  dźwięk do  urządzeń 
i przyrządów do oświetlania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp 
i opraw oświetleniowych LED, sterowniki urządzeń i oprogramowa-
nia sterowniki procesów [elektryczne], inteligentne sterowniki silni-
ków, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki programowal-
ne, sterowniki LED, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne 
sondy do celów naukowo-badawczych, sondy próżniowe do celów 
laboratoryjnych, detektory, wykrywacze [detektory], filtry do  urzą-
dzeń optycznych, filtry optyczne, filtry podczerwieni, filtry polaryza-
cyjne, elektrofiltry, filtry ultrafioletowe, inne niż do  celów medycz-
nych, filtry ze szkła optycznego, optyczne urządzenia do  lokalizacji 
obiektów, celowniki optyczne [teleskopowe], lampy elektronowe 
wzmacniające obraz, lunety, mikroskopy, fotomikroskopy, makrosko-
py, okulary powiększające, deflektory wiązki optycznej, futerały 
na urządzenia optyczne, odbłyśniki optyczne, śruby mikrometryczne 
do  instrumentów optycznych, urządzenia i  przyrządy optyczne, 
szkło optyczne, soczewki optyczne, optyczne przesuwniki fazowe, 
wzierniki optyczne, optyka światłowodowa, pryzmaty [optyka], lupy 
[optyka], lustra [optyka], pryzmaty [do  teleskopów], spektrografy, 
urządzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia 
do zdalnego sterowania, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektro-
niczne regulatory, chipy z kodem DNA, stereomikroskopy, teleskopy, 
urządzenia do  spektrometrii, elektrolizery, fluidyzacyjne suszarki, 
elektryczne wykrywacze obiektów, elektroniczne wykrywacze 
obiektów, przyrządy nawigacyjne, instalacje laserowe, inne niż 
do celów medycznych, lampy elektronowe wzmacniające obraz, pro-
jektory profilowe, wzmacniacze obrazu, wzierniki światłowodowe 
[inne niż do  celów medycznych], urządzenia do  obrazowania ter-
micznego, inne niż do celów medycznych, urządzenia do manipulo-
wania obrazami trójwymiarowymi, ultramikroskopy, teleskopowy 
sprzęt do  śledzenia obiektów, teleskopowe wykrywacze obiektów, 
przyrządy zawierające okular, lasery do użytku przemysłowego, dio-

dy laserowe, lasery, nie  do  celów medycznych, sprzęt laserowy 
nie do celów medycznych, lasery do celów naukowych, instalacje la-
serowe, inne niż do celów medycznych, laserowe wskaźniki celu, złą-
cza optyczne, złącza kabli audio, złącza do  światłowodów, złącza 
do kabli, złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, włókna do trans-
misji dźwięków i  obrazów, tuleje łączące do  włókien światłowodo-
wych, światłowody zachowujące polaryzację, magnetyczne przewo-
dy telefoniczne, nadajniki optyczne do  użytku z  kablami 
światłowodowymi, okablowanie do  komputerów, okablowanie sie-
ciowe, osłony kabli światłowodowych, przejściówki do kabli koncen-
trycznych, przekaźniki koncentryczne, przewody USB do telefonów 
komórkowych, przewody świetlne USB, przełączniki optyczne, re-
ceptory światłowodowe, łączniki kabli koncentrycznych, łączniki 
koncentryczne, łączniki światłowodowe, włókna do transmisji dźwię-
ków i  obrazów, światłowody, elektryczne przewody telefoniczne, 
elektryczne przewody telegraficzne, falowody, światłowody, kable 
wykorzystywane w sieci Ethernet, kable światłowodowe, kable tele-
komunikacyjne, kable optyczne, kable koncentryczne, kable interfej-
sowe do multimediów o wysokiej rozdzielczości, kable do transmisji 
danych, kable USB, kable do  przekaźników radiowych, elektryczne 
przewody telefoniczne, elektryczne przewody telegraficzne, kable 
elektryczne do  przesyłania dźwięków i  obrazów, kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, falowody, adaptery do łączenia 
urządzeń medialnych, komponenty i części do komputerów, hybry-
dowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), mikroprocesorowe urządze-
nia sterujące, magistrale komputerowe, koprocesory matematyczne, 
kontrolery ruchu, pamięci komputerowe, układy scalone do konkret-
nych zastosowań, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowe-
go, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, ante-
ny jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia do  komunikacji 
pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia 
do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komu-
nikacji danych, dotykowe urządzenia komunikacyjne, elektroniczne 
urządzenia do przesyłania sygnałów audio, nadajniki [telekomunika-
cja], odbiorniki-nadajniki satelitarne, optyczne urządzenia komuni-
kacyjne, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, sieci komu-
nikacyjne, sieci telekomunikacyjne, symulatory nadajników, zespoły 
nadajnikowe audio, urządzenie nadawczo-odbiorcze, urządzenia 
wysokiej częstotliwości, kamery internetowe, kamery konferencyjne, 
kamery do szybkiego skanowania, kamery na podczerwień, kamery 
termowizyjne, kamery aktywowane ruchem, kamery endoskopowe 
do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, kamery do telewizji 
przemysłowej, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia fo-
tometryczne [inne niż do  użytku medycznego], urządzenia do  po-
miarów precyzyjnych, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, 
przyrządy do pomiaru oświetlenia, optyczne elementy pomiarowe, 
optyczne urządzenia pomiarowe, niwelatory, mierniki, miary, ma-
gnetometry, liczniki, laserowe systemy pomiarowe, przyrządy do po-
miaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do po-
miaru energii elektrycznej, przyrządy do  pomiaru odległości 
i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru 
temperatury, przyrządy do  pomiaru wagi, urządzenia pomiarowe, 
do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia pomiarowe, do li-
czenia, wyrównywania i  kalibracji, przyrządy do  pomiaru czasu 
(z wyłączeniem zegarów i zegarków), elektryczne urządzenia pomia-
rowe, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, podwodne pomia-
rowe urządzenia sonarowe, przyrządy do pomiaru oświetlenia, przy-
rządy pomiarowe, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia 
i instrumenty pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządze-
nia do testowania i kontroli jakości, sprzęt do wykrywania i pomiaru 
odległości za  pomocą światła [LIDAR] do  pojazdów, regulatory ci-
śnienia [mierniki], teodolity, tonometry [nie do celów medycznych], 
spektrofotometry, skanujące densytometry laserowe, refraktometry, 
reflektometry, reometry, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, 
liczniki, urządzenia do testowania i kontroli jakości, czytniki kodów 
kreskowych, czytniki optyczne kodów, czytniki kodów, skanery rent-
genowskie, inne niż do celów medycznych, skanery optyczne, skane-
ry luminescencyjne, skanery, skanery ręczne, skanery luminescencyj-
ne, skanery 3D, skanery biometryczne, skanery podczerwieni, 
skanery digitalizujące, skanery elektroniczne, skanery obrazu, skane-
ry optyczne, przenośne skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery 
[urządzenia wejściowe], biometryczne skanery siatkówki, skanery 
kodów kreskowych, skanery odcisków palców, skanery płyt drukar-
skich, skanery do  przetwarzania cyfrowego, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], adaptery do obiektywów do aparatu fo-
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tograficznego, dalmierze [do aparatów fotograficznych], mocowania 
obiektywów do  aparatu fotograficznego, powiększalniki, osłony 
obiektywów, osłona na  kamerę, procesory do  przetwarzania obra-
zów, szpule [fotografia], syntezatory obrazów, stabilizatory obrazu, 
przykrywki obiektywu, przyrządy do  obrazowania, urządzenia 
do oświetlenia błyskowego, urządzenia do przetwarzania obrazów, 
urządzenia do spektroskopii rentgenowskiej [inne niż do celów me-
dycznych], urządzenia do  obrazowania metodą rezonansu magne-
tycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do obrazowa-
nia elektronicznego, urządzenia do  generowania obrazów 
wirtualnych, okulary 3D, migawki obiektywów, migawki optyczne, 
wzmacniacze optyczne, dyski optyczne, dyski komputerowe, urzą-
dzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia audiowizu-
alne i  fotograficzne, sprzęt i  akcesoria do  przetwarzania danych 
(elektryczne i mechaniczne), sprzęt do komunikacji, termograficzne 
urządzenia, inne niż do  celów medycznych, telekonwertery, sprzęt 
endoskopowy do celów przemysłowych, urządzenia wielofunkcyjne 
do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia szyfrujące, kode-
ry optyczne, kodery magnetyczne, roboty humanoidalne wyposażo-
ne w  sztuczną inteligencję, procesory mowy, odbiorniki optyczne, 
ograniczniki sygnału, urządzenia do montowania kamer, urządzenia 
do  gromadzenia danych, znaczniki RFID [wykorzystujące technolo-
gię identyfikacji radiowej], wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze, urzą-
dzenia mocujące do monitorów, urządzenia i przyrządy kodujące i de-
kodujące, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, 
urządzenia zabezpieczające i ochronne, elektroniczne etykietki zabez-
pieczające, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elek-
troniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektro-
niczne bazy danych, interaktywne bazy danych, spektrometry, 
spektroskopy, taksometry, zdalnie sterowane urządzenia telemetrycz-
ne, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wariometry, urządzenia 
topograficzna [elektroniczne], urządzenia telemetryczne do zastoso-
wań z  zakresu silników, urządzenia synchronizacyjne do  urządzeń 
do  obróbki przemysłowej, przyrządy obserwacyjne, wzmacniacze 
obrazu, wzmacniacze światła resztkowego, wizjery optyczne, 
wzmacniacze optyczne, aparatura optyczna na  podczerwień, arty-
kuły optyczne, deflektory wiązki optycznej, futerały na  urządzenia 
optyczne, kondensory optyczne, mikroskopy z  oświetleniem LED, 
odbłyśniki optyczne, okulary inteligentne, optyczne przesuwniki fa-
zowe, optyczne urządzenia do  monitoringu obiektów śledzonych, 
optyczne wykrywacze obiektów, optyczny sprzęt do  śledzenia 
obiektów, pryzmaty do  celów optycznych, przyrządy zawierające 
okular, stereoskopy, szkło do rotatora Faradaya, szkło optyczne, tele-
skopowe urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, telesko-
powe wykrywacze obiektów, urządzenia do  badań optycznych 
do  użytku przemysłowego, urządzenia i  przyrządy do  astronomii, 
urządzenia i  przyrządy do  fizyki, urządzenia i  przyrządy optyczne, 
wzierniki optyczne, wzierniki optyczne do przeprowadzania inspek-
cji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i  fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i  sy-
gnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia 
technologii informacyjnej i  audiowizualne, alarmy i  urządzenia 
ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostę-
pu, urządzenia zabezpieczające i  ochronne, błyskowe światła bez-
pieczeństwa radary, sonary, systemy radarowe, systemy automatyki 
domowej, systemy nadzoru wideo, urządzenia do spektrometrii, te-
leskopy, filtry na obiektywy [do aparatów fotograficznych], obiekty-
wy do  mikroskopów, obiektywy, obiektywy [soczewki] optyka, 
obiektywy wymienne, obiektywy powiększające, obiektywy [so-
czewki] do astrofotografii, obiektywy powiększające, adaptery bate-
rii, ładowarki, stacje dokujące, transformatory, zasilacze, aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnety-
zery i  demagnetyzery, urządzenia do  monitorowania, urządzenia 
do testowania i kontroli jakości, przyrządy do pomiaru energii elek-
trycznej, przyrządy do  pomiaru odległości i  wymiarów, przyrządy 
do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrzą-
dy po pomiaru wagi, optyczne elementy pomiarowe, laboratoryjne 
urządzenia optyczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, oscyloskopy laboratoryjne, pryzmaty [do mikroskopów], pryzma-
ty do celów naukowych, przesłony filtrów do użytku laboratoryjne-
go, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, roboty 
laboratoryjne, urządzenia filtrujące do użytku laboratoryjnego, urzą-
dzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryj-
ne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, wirówki laboratoryj-
ne, urządzenia do  rejestrowania i  nagrywania danych, lampy 

szczelinowe [biomikroskopy], separatory magnetyczne do celów na-
ukowych, reflektory [do  mikroskopów], reflektory [do  teleskopów], 
roboty edukacyjne, satelity do  celów naukowych, stoły optyczne, 
symulatory urządzeń, teleskopy, urządzenia dydaktyczne i instrukta-
żowe, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy 
naukowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do  namierzania celu i  kartograficzne, diody laserowe, przyrządy 
miernicze, do  wykrywania i  monitorowania, wskaźniki i  kontrolery, 
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa urządzeń i  przyrzą-
dów: naukowych, geodezyjnych, fotograficznych, optycznych, wa-
gowych, pomiarowych, dydaktycznych, sygnalizacyjnych, kontrol-
nych, urządzeń i  przyrządów do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzeń do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych 
dysków, maszyn liczących, osprzęt do  przetwarzania danych, kom-
puterów, programów komputerowych, urządzeń do  oświetlania, 
ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, 
maszyn i  obrabiarek, silników (z  wyjątkiem stosowanych w  pojaz-
dach lądowych), mechanizmów sprzęgania i  napędu (z  wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), skanerów, kamer, kabli, czytni-
ków kodów, obiektywów, oświetlaczy, filtrów, filtrów optycznych, 
komputerów, komputerów przemysłowych, sterowników, spektrofo-
tometrów, systematyzacja i  pozyskiwanie danych do  komputero-
wych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama, rekla-
ma za  pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udzielanie 
informacji, usługi call-center, w  tym przetwarzanie zleceń zakupu, 
reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotli-
ne serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórko-
wych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odno-
śnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, 
fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotli-
ne serwisową, usługi związane z  długoterminowym planowaniem 
i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów moty-
wacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościo-
wymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, in-
formacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, 
bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośni-
ków umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzeda-
ży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dystrybu-
cji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków 
wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart 
wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających 
doładowanie wartościowe za  pośrednictwem telefonów komórko-
wych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizo-
wanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i  loterii oraz imprez roz-
rywkowych w  celach handlowych lub reklamowych, także online 
przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, 
giełd handlowych i  reklamowych, usługi marketingowe, organizo-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie infor-
macji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, 
zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie, usłu-
gi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obrób-
ka danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez In-
ternet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w  Internecie, 
przeprowadzanie sondaży, badania i analiza rynku, analiza kosztów, 
sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podsta-
wie ankiet wypełnianych online, zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, automatyczne przetwa-
rzanie danych, doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie i  systematyzacja 
informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, kom-
pilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, doradz-
two biznesowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością̨ 
gospodarczą i  marketingu, opracowywanie strategii przedsię-
biorstw, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień̨ 
online, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprze-
dawców towarów i usług, skomputeryzowane zamówienia towarów, 
pośrednictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlo-
wych, świadczenie usług porównania cen online, usługi w zakresie 
analizy cen, usługi w  zakresie administrowania działalnością̨ 
gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za  pomocą̨ Internetu, zarządzanie w  zakresie zamówień̨ handlo-
wych, usługi zarządzania sprzedażą̨, usługi w  zakresie zamówień 
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na rzecz osób trzecich, 42 usługi informatyczne w zakresie interak-
tywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kon-
taktowych różnego rodzaju, naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie produktów, 
projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, tele-
komunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, syste-
mów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trze-
cich, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, przetwarzanie 
danych, opracowywanie projektów technicznych, badania technicz-
ne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, produktów, ma-
szyn, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu 
komputerowego, komputerów przemysłowych, maszyn, urządzeń 
i przyrządów pomiarowych, optycznych, sygnalizacyjnych, oświetle-
niowych, do zapisu danych, telekomunikacyjnego, teleinformatycz-
nego i oprogramowania, rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwa-
cja (ulepszanie i  aktualizacja) systemów komputerowych, usługi 
bibliotek programów komputerowych i  baz danych, jak również 
ich wynajem, doradztwo w sprawach urządzeń komputerowych, te-
leinformatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi oraz ser-
wisami internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali inter-
netowych, administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie 
serwerów, tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów inter-
netowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój 
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi arty-
stów grafików, plastyków, usługi graficzne, wzornictwo przemysło-
we, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestra-
janie i  sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego . 
obsługa elektronicznej i internetowej platformy, prowadzenie stron 
komputerowych, w szczególności stron z platformą o użyteczności 
społecznej online do  handlu, wymiany informacji, sprzedaży, na-
praw, serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zareje-
strowanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom do-
stępu do  zbiorów informacji za  pośrednictwem globalnej sieci 
informacyjnej, tworzenie indeksów informacji, dostarczanie interfej-
sów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu 
tworzenia usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb dostępnych przez globalną sieć komputerową w celu wyszu-
kiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprze-
daży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konser-
wacji oraz usług w  formie tekstu, elektronicznych dokumentów, 
banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji . odpłatne udo-
stępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, tworzenie kom-
puterowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczo-
ne online, prowadzenie serwerów, elektroniczna konwersja danych 
lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie komputerów, oprogramowania komputerowego, konwer-
sja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, doradztwo 
w sprawach sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi do-
radztwa technicznego związane z  programowaniem komputero-
wym, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo 
w zakresie projektów technologicznych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych .

(111) 340057 (220) 2019 12 04 (210) 507595
(151) 2020 10 12 (441) 2020 05 04
(732) Filmbox International Ltd ., Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINO TV
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .18
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do re-
jestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia, 
komputery i  sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do  kodo-

wania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizu-
alne, gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, 35 
usługi reklamowe z  wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych 
i  internetowych, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami 
i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządza-
niu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, trans-
misji i  tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi zarządzania, usługa 
obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu 
produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w za-
kresie produkcji audycji i  filmów reklamowych, usługi w  zakresie 
badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego 
polegające na  gromadzeniu, przetwarzaniu i  udostępnianiu infor-
macji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, 
targów i  konkursów w  celach reklamowych i  handlowych, pośred-
nictwo handlowe, promocja sprzedaży, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów z branży mediów i rozrywki, teleinformatycznej, te-
lekomunikacyjnej, oraz towarów takich jak: gadżety reklamowe, apa-
raty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu 
i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt 
komputerowy, dekodery, urządzenia do  kodowania, wzmacniacze, 
sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe 
i  telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, papier, karton i  wyroby 
z  tych materiałów nie  ujęte w  innych klasach, druki akcydensowe, 
kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, 
publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały pi-
śmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucz-
nych, papierowe materiały szkoleniowe i  instruktażowe, odzież, 
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, zabawki, gry planszowe 
i  automatyczne, sprzęt sportowy, ozdoby na  choinkę, lalki, artyku-
ły spożywcze, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary 
oraz zapoznawać się z  opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji, 38 usługi produkcji i rozpowszechnia-
nia programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej 
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cy-
frowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i  sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i  informacji 
za  pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinfor-
matycznych i  przekazu satelitarnego, najem i  wypożyczanie deko-
derów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, 
agencje informacyjne i prasowe, 41 usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
plenerowych, konkursów, pokazów z  wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, or-
ganizowanie i  prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i  sym-
pozjów, wystaw i  targów w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, 
wydawanie publikacji multimedialnych i  internetowych, usługi wy-
dawnicze .

(111) 340058 (220) 2019 12 04 (210) 507599
(151) 2020 10 09 (441) 2020 01 20
(732) HANZAVIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HANZAWAY
(510), (511) 19 materiały kamienne do celów budowlanych, powłoki 
mineralne do budowy ulic, miejsc do uprawiania sportu, alei, chodni-
ków, placów i dróg, środki wiążące do budowy nawierzchni, budowy 
placów, alei, chodników, budowy obiektów sportowych i  budowy 
dróg, materiały do  pokryć nawierzchni drogowych, nawierzchni 
miejsc do uprawiania sportu, nawierzchni alei, chodników i placów, 
polimerowo-bitumiczne emulsje do nawierzchni drogowych i miejsc 
uprawiania sportu, nawierzchni alei, chodników i  placów, tworzy-
wa budowlane i  materiały budowlane (niemetalowe) do  budowy 
nawierzchni, budowy placów, budowy chodników, budowy alei, 
budowy obiektów sportowych i  budowy dróg, piach do  szczelin 
i materiały do wypełniania szczelin, mieszanki mineralne z kamienia 
naturalnego do  wytwarzania tłuczniowych dróg, ulic, chodników, 
alei i placów, fugi, fugi poliuretanowe .
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(111) 340059 (220) 2015 05 04 (210) 442060
(151) 2021 03 18 (441) 2015 08 17
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTX SERVICE
(540) 

(591) szary, biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski
(531) 02 .09 .14, 14 .05 .18, 14 .03 .20, 14 .07 .01, 14 .07 .09, 14 .07 .12, 
15 .07 .01, 24 .15 .02, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .14, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa, usługi 
umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży części za-
miennych do elektronarzędzi, sprzętu AGD, elektronarzędzi, sprzętu 
AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, urzą-
dzeń do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, klima-
tyzacji, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, sanitarnych, de-
koratorskich, piśmiennych, malarskich, papierowych, fotograficznych, 
wzornictwa przemysłowego,, optycznych, wagowych, do ratowania 
życia, BHP, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, urządzeń 
do gaszenia ognia, części i akcesoriów do wymienionych artykułów 
przez globalną sieć komputerową za pomocą interaktywnej witryny 
internetowej online, usługi w zakresie obsługi reklamacji w ramach 
umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, usługi obsługi reklamacji 
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów 
i  sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu R7V, urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych, 
urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub 
obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego 
dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i  urządzeń 
biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji za pomocą 
elektronicznej i  internetowej platformy, usługi Call-Center, w  tym 
przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, udo-
stępnienie i  prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników In-
ternetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, 
mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyj-
mowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elek-
troniczny) przez hotline serwisową, usługi dotyczące działalności 
gospodarczej, mianowicie administracja w zakresie umów o napra-
wę i  serwisowanie, usługi związane z  długoterminowym planowa-
niem i  budowaniem zarządzania relacjami za  pomocą programów 
motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalno-
ściowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, 
informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościo-
wych, bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, 
nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja 
sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie 
dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, 
czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunko-
wych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników 
umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem tele-
fonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez In-
ternet, organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i  loterii 
oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, 
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowa-
nie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, 
organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwa-
nie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or-
ganizacji, zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej 
klasie, wypożyczanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, usługi 
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka 
danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona 
w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez In-
ternet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w  Internecie, 
reklama towarów-ukazanie zalet towaru celem ich  zakupu, prowa-
dzenie kampanii reklamowych, dystrybucja próbek towarów i mate-

riałów w celach reklamowych, publikowanie i wydawanie katalogów 
targowych, plakatów, prospektów, materiałów promocyjnych i rekla-
mowych, informacja handlowa, usługowa (punkty informacji kupiec-
kiej), przeprowadzanie sondaży, badania i  analiza rynku, analiza 
kosztów, sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także 
na  podstawie ankiet wypełnianych online, tworzenie komputero-
wych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone onli-
ne, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo i informacje 
w  sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, ubezpieczenia, 
37 instalacja, naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadza-
nie przeglądu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, ma-
szyn, artykułów i  sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, 
urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, akumulatorów i  baterii, 
urządzeń fotograficznych i  optycznych, urządzeń do  odtwarzania, 
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, 
komputerów i  sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, maszyn i  urządzeń biurowych, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodze-
nia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, regeneracja maszyn, silników, 
elektronarzędzi, akumulatorów i  baterii zużytych lub częściowo 
zniszczonych, usługi ślusarskie w zakresie napraw, malowanie, malo-
wanie proszkowe, malowanie natryskowe, powlekanie [malowanie], 
lakierowanie, prace dekoratorskie w  budynkach, wiercenie, cięcie, 
spawanie w  celach naprawczych, usługi w  zakresie konstrukcji hy-
draulicznych, wynajem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu 
AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzę-
tu RTV, urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, akumulatorów 
i baterii, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwa-
rzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników 
danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urzą-
dzeń do  oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, kompresorów powie-
trza, ładowanie akumulatorów i baterii, usługi budowlane, informa-
cja, doradztwo o  ww . usługach,, 38 dostarczanie interaktywnego 
panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do dys-
trybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży, wymiany, serwisu, napra-
wy, reklamacji rzeczy poprzez sieć elektroniczną, umożliwianie do-
stępu do  krajowych i  międzynarodowych serwerów i  portali 
internetowych, przesyłanie środkami elektronicznymi informacji do-
tyczących wybranych firm i  osób fizycznych, usługi przekazywania 
informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie do-
stępu do  stron WWW, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj-
nej, środkami elektronicznymi, usługi związane z interaktywną plat-
formą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe róż-
nego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), przesyłanie i dostarczanie 
wiadomości i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych 
publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak Internet, usługi zwią-
zane z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie 
realizowania transmisji multimedialnych, usługi przekazywania in-
formacji za  pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi 
przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cy-
frowego, elektroniczne przesyłanie kart, listów, maili i  wiadomości, 
instrukcji, wiadomości, poczty, dokumentów, informacji, obrazu, 
news, usługi online-dostarczanie wiadomości i  informacji każdego 
rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi polegające na zapewnia-
niu komunikacji za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych 
wielu użytkownikom w celu udostępnienia własnych zbiorów i źró-
deł informacji i danych, usługi dostarczania informacji za pośrednic-
twem komputerowej sieci informacyjnej z przeszukiwalnych indek-
sów i baz danych, włączając tekst, dokumenty w formie elektronicznej, 
bazy danych, informacje graficzne i audiowizualne, usługi w zakresie 
zbierania i przekazywania informacji, przesyłanie informacji teksto-
wej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycz-
nych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i  obrazu za  pomocą 
przekazu satelitarnego, usługi w zakresie umożliwiania wymiany in-
formacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci tele-
informatycznych, Internetu i  telefonów komórkowych, usługi prze-
kazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru na  którym 
znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usłu-
gi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, dostarczanie publikacji elek-
tronicznych online nie ściągalnych, usługi w zakresie wypożyczania 
sprzętu telekomunikacyjnego, informacje i  doradztwo dotyczące 
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wszystkich powyżej wymienionych usług . umożliwianie wielu użyt-
kownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem global-
nej sieci informacyjnej, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj-
nej, środkami elektronicznymi, odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych lub baz danych, usługi dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwerów i portali internetowych, 39 transport, pa-
kowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów z zamówień 
elektronicznych, z  zamówień korespondencyjnych, wypożyczanie 
maszyn służących do pakowania, transportowania i składowania, po-
średnictwo w  transporcie, wypożyczanie samochodów, pojazdów, 
łodzi, statków, dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków 
i  elektronicznych mediów, 40 budowanie maszyn na  zamówienie, 
grawerowanie, cięcie, cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka me-
tali, cynkowanie, cynowanie, fazowanie szkła, frezowanie, galwani-
zowanie, kucie, montowanie produktów dla osób trzecich, metalizo-
wanie, niklowanie, obróbka metalurgiczna, piaskowanie, 
pneumatyczne ścieranie powierzchni, polerowanie, odlewanie, spa-
wanie, śrutowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, toczenie, gię-
cie, usługi stolarskie, trasowanie laserem, usługi oczyszczania wody 
na  miejscu, usługi niszczenia dysków twardych, pomiary, badania 
i  eksploracja, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie sprzętu 
do cięcia, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, wypoży-
czanie urządzeń chłodniczych, wypożyczanie urządzeń grzewczych, 
wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych recykling, recykling 
i  uzdatnianie odpadów, sortowanie odpadów i  materiałów nadają-
cych się do recyklingu, drukowanie, drukowanie offsetowe, druk sito-
wy, usługi składania druku, usługi powielania 3d, dostarczanie infor-
macji dotyczących obróbki materiałów, nadruk wzorów, 
platerowanie, druk cyfrowy, dorabianie elementów,, 41 organizowa-
nie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, 
eventów tematycznych o  charakterze sportowym, 42 usługi arty-
stów grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opako-
wań, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, dekoracja wnętrz, wzor-
nictwo i  rozwój produktów z  zakresu elektronarzędzi i  narzędzi 
ręcznych, projektowanie narzędzi, elektronarzędzi, produktów prze-
mysłowych, maszyn przemysłowych . badania w dziedzinie technolo-
gii pomiarowych, kalibrowanie [pomiary], miernictwo [pomiary], 
pomiary inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, 
wypożyczanie urządzeń pomiarowych, 45 usługi bezpieczeństwa 
dla ochrony mienia i osób, usługi prawne, w tym przygotowywanie 
umów związanych z instalacją, naprawami, konserwacją, serwisowa-
niem i  przeprowadzaniem przeglądów, administrowanie prawami 
własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie planami licen-
cyjnymi, wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich i praw 
pokrewnych, praw dotyczących wzornictwa przemysłowego, opro-
gramowania komputerowego, materiałów drukowanych, usługi do-
radcze dotyczące usług ujętych w tej klasie .
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(531) 27 .05 .01
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia 
i  sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia czyszczące 
do użytku domowego, pralki, maszyny i urządzenia do polerowania 
do  użytku domowego, elektryczne, maszyny i  urządzenia do  prze-
twarzania i  przygotowywania żywności i  napojów, szatkownice 
do warzyw jako maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, 
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, suszarki, wirówki suszarko-wirówki do celów domowych, elek-
tryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania żywności, elektrycz-
ne szatkownice do  warzyw, elektryczne maszynki do  siekania, 
kuchenne urządzenia elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne, 

do użytku podczas przygotowywania potraw nie ujęte w innych kla-
sach, kuchenne urządzenia elektrotechniczne, odkurzacze, prasow-
nice elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne ma-
szynki do  mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne 
młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektrycz-
ne do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice, 
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silni-
kiem elektrycznym, mianowicie: do obróbki i przetwórstwa, zamiata-
jące, czyszczące, myjące, piorące, tnące, wiercące, ścierającej, ostrzą-
ce, do obróbki powierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze, 
opryskiwacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia 
i  przyrządy, ogrodnicze i  do  trawników, urządzenia i  przyrządy 
ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodniczego, narzę-
dzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły ogrodnicze, matryce 
drukarskie, automaty sprzedające, maszyny i urządzenia ogrodnicze, 
zasadzarki, urządzenia do sadzenia, opryskiwacze jako maszyny, czę-
ści, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 8 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, 
nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręcz-
ne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, 
przybory do higieny i pielęgnacji urody, elektryczne maszynki do go-
lenia i strzyżenia, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, artyku-
ły i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, mianowicie na-
rzędzia ogrodnicze tnące obsługiwane ręcznie, miedzy innymi noże, 
nożyce, sekatory, sprzęt ogrodowy, narzędzia do sadzenia, pielęgna-
cji zieleni i kształtowania krajobrazu, zasadzarki (ręczne urządzenia 
do  sadzenia), opryskiwacze obsługiwane ręcznie, części, akcesoria 
i  pojedyncze elementy do  wymienionych towarów, 9 urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinema-
tograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kon-
trolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na-
grywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, apa-
ratura i  urządzenia do  gromadzenia i  przechowywania energii 
elektrycznej, power banks (banki energii jako urządzenia, w  tym 
przenośne baterie, akumulatory, przenośne ładowarki), magnetycz-
ne nośniki danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputero-
we nie zawarte w innych klasach, urządzenia do gaszenia ognia, tele-
wizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable elektryczne, 
kable do  zastosowania w  elektryce, przewody elektryczne, listwy 
zaciskowe elektryczne, złącza elektryczne, przewody audio-video, 
kable i/lub przewody do przesyłu/transmisji sygnału i/lub połączeń 
audiovideo, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawiesze-
nia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabez-
pieczające przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne dla urzą-
dzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, 
dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informatycznych,audio-vi-
deo i  telekomunikacji, do  zastosowania w  elektryce, komponenty 
elektryczne i  elektroniczne, osprzęt elektryczny nie  zawarty w  in-
nych klasach, tablety, gry wideo (software), urządzenia elektroniczne 
dostępu do  globalnych sieci komputerowych i  komunikacyjnych, 
peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne 
do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, oprogramowanie kom-
puterowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, oprogramowanie komputero-
we do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tek-
stu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki 
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, 
ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefo-
ny komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, tele-
fony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony 
VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefo-
ny, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z po-
trójnym pasmem częstotliwości, telefony z  systemem komunikacji 
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunika-
cji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu 
Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządze-
nia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, części, akceso-
ria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 10 in-
halatory, 11 urządzenia do  oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
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pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia do podgrzewania, chło-
dzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i  zamrażania, ekspresy do kawy, elektryczne, filtry do kawy, 
elektryczne, czajniki elektryczne, podgrzewacze do  potraw, elek-
tryczne garnki do  podawania potraw, frytkownice elektryczne, ku-
chenny sprzęt elektryczny, grzejniki elektryczne, urządzenia klimaty-
zacyjne, lodówki, instalacje do  kąpieli, osprzęt do  wyłapywania 
i  usuwania odpadków do  umywalek i  wanien, części i  akcesoria 
do  wymienionych urządzeń, instalacje sanitarne, części i  akcesoria 
do  instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, elek-
tryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie ku-
chenne do obróbki, gotowania, podgrzewania, chłodzenia żywności 
i  napojów nie  zawarte w  innych klasach, elektryczne urządzenia 
do  oczyszczania powietrza nie  zawarte w  innych klasach, systemy 
i maszyny do nawadniania ogrodniczego, części, akcesoria i pojedyn-
cze elementy do wymienionych towarów, 12 pojazdy i środki trans-
portu pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery 
dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery 
składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, 
dzwonki do  rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy 
z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery, śnieżne, hulaj-
nogi, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, skutery 
wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażo-
ne w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocros-
su, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do rowerów 
nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte w innych 
klasach, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych 
towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, arty-
kuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton, materiały drukowa-
ne, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy, 
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, 
kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, pro-
spekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki 
okolicznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania nie ujęte w  innych klasach, torby i worki 
do  pakowania i  zawijania papierowe i/lub z  tworzyw sztucznych, 
czcionki drukarskie, gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, 
torebki i  artykuły do  pakowania z  papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, jednorazowe produkty papierowe z  wyłączeniem pie-
luch dla dzieci z papieru i celulozy, chusteczek higienicznych z celu-
lozy, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych z papieru i ce-
lulozy, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 21 sprzęt 
i  artykuły do  sprzątania i  czyszczenia, odkurzacze nieelektryczne, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, artykuły gospo-
darstwa domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domo-
wego, wyroby ceramiczne i  szklane dla gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia ku-
chenne nieelektryczne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, mik-
sery domowe, nieelektryczne, blendery nieelektryczne, skrobaczki 
do użytku domowego, podstawki pod żelazka do prasowania, prze-
nośne lodówki, nieelektryczne, elektryczne szczoteczki do  zębów 
i grzebieni, naczynia i przybory do serwowania potraw: tace do po-
dawania potraw, naczynia do gotowania, szczotki i artykuły szczot-
karskie ( artykuły ogrodnicze ), w tym: szczotki z możliwością podłą-
czenia do  węża dostarczającego wodę, szczotki do  trawników, 
szczotki do użytku na korze drzew, szczotki z pojemnikiem na deter-
gent, szczotki elektryczne do użytku ogrodniczego sprzęt ogrodowy 
do  sprzątania, czyszczenia, rękawice ogrodnicze, części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, informacja 
o  wymienionych towarach, 28 urządzenia rozrywkowe i  do  gier 
do  użytku z  zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i  zabawki, 
artykuły sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze ele-
menty do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, sprzedaży w sieci handlowej 
i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez e-sklepy, 
sprzedaży aukcyjnej, sprzedaży za pomocą domów sprzedaży wysył-
kowej, sprzedaży katalogowej następujących towarów: sprzęt RTV 
i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domowego, zesta-
wy kina domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina do-
mowe z DVD,odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do na-
głośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, 
odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4,Video, radia, radiobudziki, ra-
dioodtwarzacze, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, 
stacje dokujące / głośniki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponento-

we, zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elek-
troniczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, 
systemy AV, tunery DVB-T, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, 
projektory tradycyjne, uchwyty do  projektorów, magnetyczne no-
śniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i  mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do  przetwarzania danych, komputery, akcesoria 
komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, telewizory, radiood-
biorniki, przewody komputerowe, kable, kable do  zastosowania 
w  elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elek-
tryczne, przewody audio video, kable i przewody do przesyłu i trans-
misji sygnału i/ lub połączeń audio video, uchwyty i  listwy rtv, 
uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, 
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, 
akcesoria instalacyjne, tablety, gry wideo, urządzenia elektroniczne, 
dostępu do  globalnych sieci komputerowych i  komunikacyjnych, 
sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne komputerowe, klawia-
tury, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostę-
pu oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji 
danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędzio-
we, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefona-
mi, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, te-
lefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony 
przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony sa-
mochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na te-
lefony, telefony zasilane energią, telefony z  potrójnym pasmem 
częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, tele-
fony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii in-
formacyjnej i  audiowizualne, sprzęt do  komunikacji, urządzenia 
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, 
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  namie-
rzania celu i  kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu 
GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akceso-
ria i  pojedyncze elementy do  wymienionych towarów, urządzenia 
do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instala-
cje i urządzenia do chłodzenia i  zamrażania, lodówki, zamrażarki, 
pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazo-
we, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuch-
ni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, ak-
cesoria i  pojedyncze elementy do  kuchni i  kuchenek, piekarniki, 
piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, oka-
py, okapy szafkowe i  podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry 
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy prze-
lewowe, frytkownice, grille, kombiwary i  parowary, krajalnice, ma-
szynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki elektrycz-
ne, opiekacze i  sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe, 
sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do  cytrusów, wy-
piekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzę-
dzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akceso-
ria do  golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery stóp, prostownice 
i  karbownice, strzyżarki i  trymery suszarki do  włosów, suszarko lo-
kówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria do  domu 
dekoracyjne i  użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz i  uzupeł-
niające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biu-
rowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielę-
gnacji, urządzenia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej 
połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące się 
do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urzą-
dzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządze-
nia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z dru-
karką atramentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje 
kopiarki, faksu i skanera z drukarką laserową, alkomaty, deski do pra-
sowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki kon-
wektorowe, maszyny do  szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące, 
ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, klima-
tyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, środki do praso-
wania, środki piorące, komputery, notebooki, ultrabooki, akcesoria 
komputerowe, torby do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze 
do notebooków, tunery TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebo-
oki, akcesoria do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebo-
oków, etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, drukar-
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ki, drukarki i  urządzenia biurowe, drukarki laserowe, niszczarki, 
laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, oprogramo-
wanie, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmi-
sji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośniki, danych nagrane 
i czyste, tusze, tonery, papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, 
myszy, podkładki pod mysz, głośniki, joypady, kierownice, kamery 
internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, pamięci przeno-
śne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bez-
przewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, przewody 
komputerowe i adaptery, części komputerowe, joysticki, karty dźwię-
kowe, karty graficzne, napędy, obudowy pamięci, płyty główne, pro-
cesory, zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole przenośne, gry 
PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lu-
strzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wy-
mienną optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lampy bły-
skowe, baterie, ładowarki do  akumulatorów, pokrowce, statywy, 
kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lor-
netki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i  urządzenia 
do nawigacji, przenośne systemy nawigacyjne, części, akcesoria i po-
jedyncze elementy do wymienionych towarów, ładowarki, nawiga-
cja treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, 
smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprze-
wodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samo-
chodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatche, ze-
stawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, 
faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony, 
CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się 
na odległość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewo-
dy, słuchawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty tele-
foniczne do  telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, 
zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwi-
czeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jedno-
śladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery 
wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, 
rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowe-
rów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, 
hulajnogi, skutery do  transportu, skutery sterowane elektrycznie, 
pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone w silniki, skutery 
do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, motorowery, 
motocykle, motocykle do  motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia 
do pojazdów: akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, ak-
cesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sportowe 
akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, sto-
pery, zegarki do  biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do  prac 
remontowych i  budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, 
myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu, gle-
bogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samo-
jezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i  zamiatarki, pilarki, pompy 
i  hydrofory, frezarki górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i  przyrządy 
pomiarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, taśmy, 
urządzenia i  sprzęt 3D, programy i  oprogramowania 3D, dyski 
optyczne, DVD, akcesoria, pojedyncze elementy i części do wymie-
nionych towarów, narzędzia i przyrządy ręczne, o napędzie ręcznym, 
ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, urządze-
nia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kine-
matograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kon-
trolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na-
grywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
osprzęt do  przetwarzania danych, urządzenia do  gaszenia ognia, 
termometry nie  do  celów medycznych, urządzenia do  oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządze-
nia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, 
elektryczne ogrzewane poduszki, koce nie  do  celów leczniczych, 
czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia 
maszynowe, narzędzia rolnicze o  napędzie innym niż ręczny, elek-
tryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospo-
darstwa domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt 
i akcesoria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, 

przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, 
skrobaki, szczotko-skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do sie-
kania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne 
szczoteczki do zębów, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa 
domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, 
wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybo-
ry kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, 
roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do  przygotowy-
wania żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domo-
wego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, 
otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny 
i pielęgnacji urody, środki r substancje do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i  ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty che-
miczne, w  tym preparaty chemiczne dopowierzchniowego mycia 
pojazdów kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia sa-
mochodowa, płyny eksploatacyjne do samochodów, płyny do spry-
skiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemicz-
ne zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do  pojazdów 
samochodowych, odmrażacze do  zamków, gry, zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry kom-
puterowe, urządzenia rozrywkowe i  do  gier do  użytku z  zewnętrz-
nym ekranem lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elemen-
ty do wyżej wymienionych towarów, zabawki, karty do gry, walizy, 
walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i  kaletnicze, 
odzież, odzież ochronna i  sportowa, buty, nakrycia głowy, towary 
z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, elektronicz-
ne usługi handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  celów reklamo-
wych i handlowych, reklama, reklama billboardowi, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne, 
promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub rekla-
mowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne 
prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komuni-
katów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej for-
my, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, po-
kazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, mate-
riałów drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych, w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym 
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i gospo-
darczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za po-
średnictwem mediów, obsługa handlu, w tym wymienionymi towa-
rami za  pomocą poczty elektronicznej, organizowanie programów 
lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalno-
ściowych programów promocyjnych i  aukcji, organizowanie even-
tów, wystaw, targów i  konkursów w  celach reklamowych i  handlo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, 
publikowanie informacji handlowych i  gospodarczych, promocja 
sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produk-
tów za pomocą globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygoto-
wywanie audiowizualnych i  multimedialnych prezentacji 
do wykorzystania w reklamie, kompilacja i systematyzacja informacji 
tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, termi-
nali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i  Intranet, 
zarządzanie w działalności handlowej, usługi informacyjne dla konsu-
mentów, udzielanie i dostarczanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą w  celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administro-
wanie działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie punktów 
handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w  zakresie wymienio-
nych usług, informacja o wymienionych usługach .

(111) 340061 (220) 2017 08 28 (210) 475871
(151) 2021 03 11 (441) 2018 09 17
(732) VENUS DARIUSZ REICH KRZYSZTOF REICH SPÓŁKA JAWNA, 
Gdańsk (PL)



Nr 17/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 105

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebuty .pl
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 18 paski skórzane, plecaki, plecaki turystyczne, torby po-
dróżne, portfele, portmonetki, torby do  pakowania ze  skory, torby 
na zakupy, walizki, 25 nakrycia głowy, bielizna, odzież, ubrania, szali-
ki, rękawiczki, obuwie, skarpetki, T-shirty, paski do butów, 35 prowa-
dzenie działalności importowo-eksportowej, handlowej, hurtowej 
i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internatowej, 
a  także wysyłkowej towarów: paski skórzane, plecaki, plecaki tury-
styczne, torby podróżne, portfele, portmonetki, torby do pakowania 
ze  skóry, torby na  zakupy, walizki, nakrycia głowy, bielizna, odzież, 
ubrania, szaliki, rękawiczki, obuwie, skarpetki, T-shirty, paski do bu-
tów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, agencje reklamowe, po-
średnictwo w zakresie nabywania miejsc na cele reklamowe w me-
diach elektronicznych . .

(111) 340062 (220) 2020 10 06 (210) 519111
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 16
(732) KORONOWSKA DOMINIKA DNELL, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dnell
(540) 

(591) czarny, różowy
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 dolne części ubrań-odzież, gabardyna-odzież, golfy-
-odzież, gorsety-odzież, wyroby gorseciarskie, halki-odzież, kombi-
nezony-odzież, komplety do biegania-odzież, komplety do  joggin-
gu-odzież, komplety odzieżowe ze  spodenkami, kurtki jako odzież 
sportowa, kurtki-odzież, kurtki pikowane-odzież, narzutki na ramio-
na-odzież, odzież, odzież codzienna, odzież damska, odzież do bie-
gania, odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież 
futrzana, odzież haftowana, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież 
kaszmirowa, odzież lniana, odzież pluszowa, odzież skórzana, odzież 
sportowa, odzież tkana, odzież wełniana, odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, 
odzież z lateksu, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie-odzież, swetry-
-odzież, szorty-odzież, topy-odzież .

(111) 340063 (220) 2020 10 06 (210) 519121
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUKAR
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 27 .05 .01, 01 .15 .15, 29 .01 .12
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, 
materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprze-
tworzone materiały], mieszaniny chemiczne i  organiczne do  użyt-
ku w  produkcji żywności i  napojów, podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 

preparaty i  materiały chemiczne dla filmu, fotografii i  drukowania, 
skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole 
do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
żywice sztuczne i  syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i  produk-
ty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w po-
staci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice 
syntetyczne i nieprzetworzone, 4 smary, przemysłowe tłuszcze, wo-
ski i  płyny, preparaty wiążące kurz, mieszaniny pochłaniające kurz, 
paliwa i materiały oświetleniowe, kompozycje wiążące pył, mieszani-
ny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące .

(111) 340064 (220) 2020 10 06 (210) 519133
(151) 2021 03 26 (441) 2020 11 16
(732) MANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANA
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski, ciemnoniebieski, brązowy, 
jasnobrązowy, granatowy
(531) 19 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, dolne części 
ubrań [odzież], bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z  kapturem, bluzy z  kapturem, kurtki bluzy, ko-
szulki z  nadrukami, odzież, nakrycia głowy, spodnie dresowe, krót-
kie spodnie, spodnie, spodnie od  dresu, wygodne luźne spodnie, 
spodnie ze stretchu .

(111) 340065 (220) 2020 10 05 (210) 519153
(151) 2021 03 26 (441) 2020 11 16
(732) HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POOPEYS BABY CARE BABY CARE POOPEYS POOPEYS
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 05 .05 .16, 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 pieluchy papierowe, jednorazowe pieluchy celulozo-
we dla niemowląt, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, jednorazowe 
pieluchy dziecięce do pływania, jednorazowe pieluchy z papieru dla 
niemowląt, jednorazowe pieluchy do pływania dla dzieci i niemow-
ląt, pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, 
jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla niemowląt, pieluszki dla 
niemowląt z  papieru, pieluchy jednorazowe z  papieru dla małych 
dzieci, pieluchy dziecięce jednorazowe z  papieru i  celulozy, profi-
lowane pieluchy papierowe dla dzieci, profilowane pieluchy celu-
lozowe dla dzieci, 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, 
chusteczki higieniczne papierowe, chusteczki do  nosa papierowe, 
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papierowe chusteczki do  mycia, papierowe chusteczki do  wyciera-
nia, chusteczki do  twarzy z  papieru, 24 ręczniki dla dzieci, ręczniki 
[tekstylne] dla małych dzieci .

(111) 340066 (220) 2020 10 07 (210) 519164
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIORI
(510), (511) 3 środki do płukania do prania, płyny do płukania prania, 
środki piorące, płyny do prania, preparaty do prania .

(111) 340067 (220) 2020 10 07 (210) 519191
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) WK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO I POWIDŁO MEAT-ING PLACE ESTd . 2013
(540) 

(531) 03 .04 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .02
(510), (511) 29 wołowina w plastrach, wołowina gotowa do spożycia, 
wołowina, wędliny, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szaszłyki jagnię-
ce, szarpana wołowina, suszone mięso, suszona wołowina w paskach, 
suszona kiełbasa, surowe kiełbasy, steki z mięsa, steki wołowe, sma-
żone mięso, przetworzone produkty mięsne, przekąski na bazie mię-
sa, produkty mięsne w formie burgerów, produkty mięsne mrożone, 
paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, 
mięso świeże, mięso solone, mięso pokrojone w plastry, mięso pie-
czone, mięso mrożone, mięso mielone [mięso siekane], mięso i wędli-
ny, mięso gotowe do spożycia, mięsa wędzone, hamburgery, burgery 
mięsne, burgery, befsztyk z  siekanej wołowiny (hamburger), mięso 
i wyroby mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), flaki woło-
we, galaretki mięsne, galarety mięsne, jagnięcina, przetworzona, ja-
gnięcina pieczona, kiełbasy, kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, 
mięso gotowane, mięso liofilizowane, mięso wędzone, pastrami, sie-
kana wołowina peklowana, steki wieprzowe, szarpana wieprzowina, 
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki 
składające się głównie z  owoców morza, mrożone gotowe posiłki 
składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki z drobiu [drób jako 
główny składnik], posiłki chłodzone przygotowane z  ryb, gotowe 
posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające 
się głównie z kebaba, mrożone posiłki składające się głównie z kur-
czaka, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, gotowe po-
siłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki go-
towane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, steki 
z ryb, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, gotowane owoce mo-
rza, przetworzone owoce morza, owoce morza [nieżywe], 35 usłu-
gi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie biznesowe 
restauracjami, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w za-
kresie otwierania restauracji i ich działalności, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, zarzą-
dzanie restauracjami dla osób trzecich, usługi marketingowe w dzie-
dzinie restauracji, doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę fran-
czyzy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi informacji, 

doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, informacja o usługach 
restauracyjnych, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi 
rezerwacji miejsc w  restauracjach, usługi rezerwacyjne w  zakresie 
rezerwacji posiłków, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem 
furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kon-
traktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygoto-
wywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zleca-
nia na  zewnątrz, restauracje oferujące dania na  wynos, restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, ser-
wowanie jedzenia i  napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów 
w  restauracjach i  barach, usługi barów i  restauracji, usługi barowe, 
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi mobilnych re-
stauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogród-
ków piwnych, usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mię-
so przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi 
restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi w  zakresie bankietów, usługi w  zakresie dostarczania 
napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na  wynos, usługi w  zakresie żywności i  napo-
jów na  wynos, usługi zaopatrzenia w  napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, usługi snack-barów, usługi restauracji z daniami ramen, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracji sprzedających sushi, 
usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji fast-food, 
usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi koktajlbarów, usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi dorad-
ców w zakresie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
usługi barów piwnych, usługi barmanów, snack-bary, koktajlbary, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów .

(111) 340068 (220) 2020 10 07 (210) 519192
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) WK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDŁO i POWIDŁO ESTd . 2013
(540) 

(531) 03 .04 .13, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 26 .11 .03
(510), (511) 29 wołowina w plastrach, wołowina gotowa do spożycia, 
wołowina, wędliny, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szaszłyki jagnię-
ce, szarpana wołowina, suszone mięso, suszona wołowina w paskach, 
suszona kiełbasa, surowe kiełbasy, steki z mięsa, steki wołowe, sma-
żone mięso, przetworzone produkty mięsne, przekąski na bazie mię-
sa, produkty mięsne w formie burgerów, produkty mięsne mrożone, 
paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, 
mięso świeże, mięso solone, mięso pokrojone w plastry, mięso pie-
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czone, mięso mrożone, mięso mielone [mięso siekane], mięso i wędli-
ny, mięso gotowe do spożycia, mięsa wędzone, hamburgery, burgery 
mięsne, burgery, befsztyk z  siekanej wołowiny (hamburger), mięso 
i wyroby mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), flaki woło-
we, galaretki mięsne, galarety mięsne, jagnięcina, przetworzona, ja-
gnięcina pieczona, kiełbasy, kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, 
mięso gotowane, mięso liofilizowane, mięso wędzone, pastrami, sie-
kana wołowina peklowana, steki wieprzowe, szarpana wieprzowina, 
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki 
składające się głównie z  owoców morza, mrożone gotowe posiłki 
składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki z drobiu [drób jako 
główny składnik], posiłki chłodzone przygotowane z  ryb, gotowe 
posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające 
się głównie z kebaba, mrożone posiłki składające się głównie z kur-
czaka, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, gotowe po-
siłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki go-
towane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, steki 
z ryb, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, gotowane owoce mo-
rza, przetworzone owoce morza, owoce morza [nieżywe], 35 usłu-
gi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie biznesowe 
restauracjami, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w za-
kresie otwierania restauracji i ich działalności, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, zarzą-
dzanie restauracjami dla osób trzecich, usługi marketingowe w dzie-
dzinie restauracji, doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę fran-
czyzy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, informacja o usługach 
restauracyjnych, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi 
rezerwacji miejsc w  restauracjach, usługi rezerwacyjne w  zakresie 
rezerwacji posiłków, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem 
furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kon-
traktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygoto-
wywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zleca-
nia na  zewnątrz, restauracje oferujące dania na  wynos, restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, ser-
wowanie jedzenia i  napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów 
w  restauracjach i  barach, usługi barów i  restauracji, usługi barowe, 
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi mobilnych re-
stauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogród-
ków piwnych, usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mię-
so przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi 
restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi w  zakresie bankietów, usługi w  zakresie dostarczania 
napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na  wynos, usługi w  zakresie żywności i  napo-
jów na  wynos, usługi zaopatrzenia w  napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, usługi snack-barów, usługi restauracji z daniami ramen, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracji sprzedających sushi, 
usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji fast-food, 
usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi koktajlbarów, usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi dorad-

ców w zakresie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
usługi barów piwnych, usługi barmanów, snack-bary, koktajlbary, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów .

(111) 340069 (220) 2020 10 07 (210) 519193
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) WK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bydło i Powidło
(510), (511) 29 wołowina w plastrach, wołowina gotowa do spożycia, 
wołowina, wędliny, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szaszłyki jagnię-
ce, szarpana wołowina, suszone mięso, suszona wołowina w paskach, 
suszona kiełbasa, surowe kiełbasy, steki z mięsa, steki wołowe, sma-
żone mięso, przetworzone produkty mięsne, przekąski na bazie mię-
sa, produkty mięsne w formie burgerów, produkty mięsne mrożone, 
paczkowane mięso, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, 
mięso świeże, mięso solone, mięso pokrojone w plastry, mięso pie-
czone, mięso mrożone, mięso mielone [mięso siekane], mięso i wędli-
ny, mięso gotowe do spożycia, mięsa wędzone, hamburgery, burgery 
mięsne, burgery, befsztyk z  siekanej wołowiny (hamburger), mięso 
i wyroby mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), flaki woło-
we, galaretki mięsne, galarety mięsne, jagnięcina, przetworzona, ja-
gnięcina pieczona, kiełbasy, kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, 
mięso gotowane, mięso liofilizowane, mięso wędzone, pastrami, sie-
kana wołowina peklowana, steki wieprzowe, szarpana wieprzowina, 
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki 
składające się głównie z  owoców morza, mrożone gotowe posiłki 
składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki z drobiu [drób jako 
główny składnik], posiłki chłodzone przygotowane z  ryb, gotowe 
posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające 
się głównie z kebaba, mrożone posiłki składające się głównie z kur-
czaka, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, gotowe po-
siłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki go-
towane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, steki 
z ryb, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, gotowane owoce mo-
rza, przetworzone owoce morza, owoce morza [nieżywe], 35 usłu-
gi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie biznesowe 
restauracjami, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w za-
kresie otwierania restauracji i ich działalności, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, zarzą-
dzanie restauracjami dla osób trzecich, usługi marketingowe w dzie-
dzinie restauracji, doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę fran-
czyzy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, informacja o usługach 
restauracyjnych, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi 
rezerwacji miejsc w  restauracjach, usługi rezerwacyjne w  zakresie 
rezerwacji posiłków, bary, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], dostarczanie żywności i  napojów za  pośrednictwem 
furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kon-
traktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygoto-
wywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zleca-
nia na  zewnątrz, restauracje oferujące dania na  wynos, restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, ser-
wowanie jedzenia i  napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów 
w  restauracjach i  barach, usługi barów i  restauracji, usługi barowe, 
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usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi mobilnych re-
stauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogród-
ków piwnych, usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, 
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mię-
so przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi 
restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi w  zakresie bankietów, usługi w  zakresie dostarczania 
napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na  wynos, usługi w  zakresie żywności i  napo-
jów na  wynos, usługi zaopatrzenia w  napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, usługi snack-barów, usługi restauracji z daniami ramen, 
usługi restauracji washoku, usługi restauracji sprzedających sushi, 
usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji fast-food, 
usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi koktajlbarów, usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi dorad-
ców w zakresie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
usługi barów piwnych, usługi barmanów, snack-bary, koktajlbary, 
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów .

(111) 340070 (220) 2020 10 06 (210) 519194
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) AURORA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURORA COMPANY
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 07 .01 .08, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 19 domy modułowe, niemetalowe, modułowe domy 
z  bali, altanka [konstrukcje nie  z  metalu], budowle przenośne nie-
metalowe, budowle drewniane, akwaria [konstrukcje], niemetalowe 
budynki do umieszczania przenośnych toalet, budynki niemetalowe 
w postaci kabin, budynki niemetalowe przenośne, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe konstrukcje samonośne, niemeta-
lowe kopuły, oranżerie niemetalowe, podpory niemetalowe, postu-
menty niemetalowe [konstrukcje], niemetalowe poręcze, przenośne 
budynki niemetalowe z wyposażeniem kuchennym, przenośne bu-
dynki niemetalowe wyposażone w  toaletę, przenośne altanki skła-
dające się głównie nie z metalu, przejścia niemetalowe, przestrzenne 
ramy, nie z metalu, rusztowania wykonane z materiałów niemetalo-
wych, schody i stopnie niemetalowe, schody niemetalowe, schody, 
nie z metalu do celów budowlanych, niemetalowe schrony, nieme-
talowe ściany, ściany ruchome z  materiałów niemetalowych, nie-
metalowe budynki prefabrykowane, szklane drzwi do  budynków, 
niemetalowe konstrukcje i  budynki przenośne, budynki przenośne 
z  materiałów niemetalowych, obudowy stanowiące budynki nie-
metalowe przenośne, niemetalowe drzwi przezroczyste do  bu-
dynków, szklane drzwi przezroczyste do  budynków, niemetalowe 
rury wentylacyjne do  budynków, niemetalowe kanały powietrzne 
do budynków, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, nieme-
talowe zewnętrzne okiennice do budynków, niemetalowe szkielety 
konstrukcyjne do budynków, niemetalowe części modułowe do bu-
dowania budynków prefabrykowanych, poręcze, niemetalowe, 
do  użytku w  budynkach, niemetalowe elementy wykończeniowe 
do zabezpieczania budynków przed wodą, niemetalowe domy pre-
fabrykowane, niemetalowe domy przenośne, prefabrykowane domy 
z  bali, domy z  prefabrykatów [zestawy do  montażu], modułowe 
domki dla zwierząt, niemetalowe, prefabrykowane domki dla zwie-
rząt, niemetalowe, domki ogrodowe wykonane z materiałów nieme-
talowych, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, 
niemetalowe bramy garażowe do użytku domowego, niemetalowe 
przenośne szklarnie do  użytku domowego, domy z  bali sprzeda-
wane w  formie zestawów, murowane zbiorniki na wodę do użytku 

domowego, domy z  prefabrykatów z  drewna [zestawy do  monta-
żu], klatki z  materiałów niemetalowych, inne niż do  użytku domo-
wego, 37 budowanie domów, budowa domów, budowa domów 
na  zamówienie, usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, 
malowanie domów, usługi malowania domów, budowa budynków 
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków 
na  zamówienie, budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, 
budowa części budynków, budowa kuchni, budowa pomieszczeń, 
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budownictwo miesz-
kaniowe, ciesielstwo, izolowanie budynków, izolowanie budynków 
w trakcie budowy, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, su-
fitów i  dachów, izolacja dachów, konstrukcja i  naprawa budynków, 
konstruowanie budynków mieszkalnych i  handlowych, konstrukcja 
budynków, konsultacje budowlane, malowanie i prace dekoratorskie 
w  budynkach, malowanie i  lakierowanie, malowanie powierzchni 
budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i  zewnętrznych, 
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż izolacji do  bu-
dynków, montaż podłóg drewnianych, montaż okładziny zewnętrz-
nych ścian budynku, nadzór budowlany, nakładanie farb ochronnych 
na drewno, nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie far-
by w  sprayu, nakładanie powłok na  budynki, udzielanie informacji 
budowlanych, udzielanie informacji związanych z  konstrukcją bu-
dynków, układanie parkietów, usługi budowlane, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakre-
sie budynków mieszkalnych, usługi doradcze dotyczące konstrukcji 
budynków i  innych struktur, usługi doradcze i  informacyjne doty-
czące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi 
doradztwa budowlanego, usługi izolacyjne, usługi w zakresie malo-
wania i  prac dekoratorskich, uszczelnianie budynków, zarządzanie 
projektem budowy .

(111) 340071 (220) 2020 12 11 (210) 522071
(151) 2021 05 11 (441) 2021 01 25
(732) THE VILLAGE EDUCATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wioski
(540) 

(531) 07 .01 .19, 07 .01 .20, 26 .03 .04, 26 .11 .05, 26 .11 .09, 26 .11 .13, 
27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 oprogramowanie sensoryczne, edukacyjne aplikacje 
komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, 16 książki edukacyjne, 
podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, 28 zabawki eduka-
cyjne, 35 usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla niań, 41 usługi szkolenia nianiek, usłu-
gi przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkolne 
[edukacja lub rozrywka], edukacja przedszkolna, nauczanie przed-
szkolne, przedszkola, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], pro-
wadzenie pomocniczych programów dla opiekunów, usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i  sportowe, usługi edukacyjne i  instruktażowe, 
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla 
dzieci, edukacja, edukacja dorosłych, informacje dotyczące eduka-
cji, informacje o edukacji, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], 
edukacja online z  komputerowej bazy danych lub za  pomocą In-
ternetu czy  ekstranetów, edukacyjne usługi doradcze, organizacja 
i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadze-
nie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw w  celach edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie tar-
gów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferen-
cji edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, usługi 
doradcze dotyczące edukacji i  szkoleń, usługi edukacyjne, usługi 
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edukacyjne i  szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla dzie-
ci, usługi szkół [edukacja], usługi edukacyjne związane z  rozwojem 
sprawności umysłowej dzieci, 43 usługi w  zakresie żłobków, żłobki 
dla dzieci, żłobki i ośrodki opieki dziennej, opieka nad dziećmi w klu-
bach malucha, punkty opieki dziennej, usługi opieki nad dziećmi 
w punktach opieki dziennej, opieka nad dziećmi w żłobkach, żłobki, 
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, placówki 
opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, usługi opie-
ki nad dziećmi świadczone w  obiektach handlowych, zapewnianie 
opieki nad dziećmi po szkole, opieka nad dziećmi w punktach opieki 
dziennej, usługi opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych, 45 usługi 
niań, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w zakre-
sie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w zakresie 
opieki, opieka zastępcza nad dziećmi, opieka zastępcza .

(111) 340072 (220) 2020 10 06 (210) 519212
(151) 2021 03 18 (441) 2020 11 30
(732) PENTAGON TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PENTAGON TRADE
(540) 

(531) 03 .07 .01, 03 .07 .02, 03 .07 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 1 nawozy, torf [nawóz], nawozy chemiczne, nawozy mi-
neralne, nawozy złożone, nawozy hydroponiczne, kompost, obor-
nik, nawozy, nawozy do  gleby, nawozy użyźniające glebę, nawozy 
do roślin doniczkowych, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, na-
wozy z dużą ilością substancji odżywczych, gleba do upraw, guano 
[nawóz ptasi], podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], humus, 
pokrycia humusowe, mieszaniny chemiczne zawierające kwasy hu-
musowe, mieszaniny chemiczne zawierające pochodne kwasów 
humusowych, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne 
dla rolnictwa, z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, środki ochrony roślin przeciw pa-
togenom, środki nawilżające do  użytku jako środki wspomagające 
do  preparatów ochrony roślin, dodatki chemiczne do  pestycydów, 
chemikalia do stosowania w pestycydach, środki chemiczne do użyt-
ku w mieszankach pestycydowych, surfaktanty do użytku w związku 
z pestycydami rolniczymi, środki chemiczne do użytku jako półpro-
dukty w produkcji pestycydów, 5 pestycydy, pestycydy rolnicze, pe-
stycydy do celów ogrodniczych, biocydy, naturalne biocydy, biocydy 
syntetyczne, preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożo-
wych, herbicydy, herbicydy biologiczne, herbicydy do użytku w rol-
nictwie, herbicydy wodne, 39 konfekcjonowanie środków ochrony 
roślin, produktów biobójczych, nawozów do  stosowania w  rolnic-
twie, warzywnictwie i ogrodnictwie .

(111) 340073 (220) 2020 10 09 (210) 519249
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) DZIEWULSKI GRZEGORZ, Borowa Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMONT
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 37 usługi montażowe rusztowań budowlanych .

(111) 340074 (220) 2020 10 09 (210) 519266
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRANDE
(510), (511) 12 wózki dziecięce spacerowe, części i akcesoria do wóz-
ków dziecięcych spacerowych .

(111) 340075 (220) 2020 10 11 (210) 519314
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) KUCEL MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eż element żeński
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 41 publikowanie materiałów multimedialnych online, 
komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji elektro-
nicznej, publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi wydawnicze, wydawanie gazet, wydawanie 
biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników tury-
stycznych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze 
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi publikacji, 
publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji 
on-line, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi pisania 
blogów, zapewnianie rozrywki online, udostępnianie online recenzji 
książek, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie zdjęć 
online nie do pobrania, udostępnianie obrazów online nie do pobra-
nia, udostępnianie treści audio online nie do pobrania .

(111) 340076 (220) 2020 10 11 (210) 519315
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) COMPLEX HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPLEXHOUSE
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .11 .09, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .08
(510), (511) 6 dachowe rynny metalowe, dachówki metalowe, dachy 
(pokrycia-) metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, membrany da-
chowe z metalu, metalowe naroża dachu, metalowe okna dachowe, 
metalowe otwory dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe 
pokrycia dachów, metalowe elementy dachowe, metalowe szkielety 
dachowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, 19 dachówki ceramicz-
ne, dachowe (pokrycia-) niemetalowe, cement dachowy, dachówki 
z  zaprawy cementowej, membrany do  pokryć dachowych, nieme-
talowe dachówki, niemetalowe pokrycia dachowe, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płyty dachowe, okna 
dachowe (nie z metalu), 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
w zakresie pokryć dachowych .

(111) 340077 (220) 2020 10 11 (210) 519316
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) HAQUE MD NASIMUL, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Restauracja Libańska Bejrut



110 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2021

(540) 

(591) złoty, czarny, czerwony, brązowy, szary, biały, zielony
(531) 05 .01 .01, 05 .13 .01, 09 .01 .07, 06 .01 .04, 26 .01 .03, 24 .01 .13, 
27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .02, 29 .01 .03, 29 .01 .06
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i  napojów w  restauracjach, 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrz-
nego, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem (catering), restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stoli-
ków w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze .

(111) 340078 (220) 2020 10 08 (210) 519318
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OmegaMarine  FORTE +
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 24 .13 .01, 24 .17 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .04, 29 .01 .06
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności do celów medycz-
nych, 29 oleje jadalne .

(111) 340079 (220) 2020 10 13 (210) 519390
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYTOM RETRO FUTURE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 
26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki, 
imitacje skóry, parasole i  parasolki, portfele, torby na  kółkach, tor-
by turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski [odzież], 
swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury, spodnie, okry-
cia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki, 

apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy 
telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklama kore-
spondencyjna, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie 
z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich .

(111) 340080 (220) 2020 10 13 (210) 519392
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 16
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .05 .03
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki, 
imitacje skóry, parasole i  parasolki, portfele, torby na  kółkach, tor-
by turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski [odzież], 
swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury, spodnie, okry-
cia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki, 
apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy 
telewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklama kore-
spondencyjna, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie 
z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich .

(111) 340081 (220) 2020 10 13 (210) 519421
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 7 maszyny krusząco-mielące dla przemysłu wydobyw-
czego, chemicznego, cementowego, papierniczego: kruszarki uda-
rowe, kruszarki walcowo-szczękowe, kruszarki szczękowe, kruszarki 
stożkowe, kruszarki o  pionowej osi obrotu, dozowniki ślimakowe, 
odwadniacze kruszyw, granulatory, kruszarki młotkowe, gniotowniki 
do minerałów, cyklony odpyleniowe, kruszarki walcowe, młyny pneu-
matyczne-suszące, młyny kulowe, młyny prętowe, separatory sta-
tyczne i mechaniczne, podajniki, mieszalniki, przesiewacze rolkowe 
i  tarczowe, koparki kołowo-frezowe, przesiewacze rusztowe wibra-
cyjne, suszarki bębnowe, młyny rurowe, przenośniki członowo-pły-
towe, przenośniki kubełkowe, frezarki do kamienia, bębny korujące, 
traki wielopiłowe, podawacze ścierniwa, prasy próżniowe, łamarnie 
samojezdne, ładowarki kołowe, maszyny i  urządzenia do  utylizacji 
odpadów komunalnych jak: sita, przenośniki nadawy, biostabilizator, 
oddzielacze przedmiotów twardych, przesiewacze wibracyjne, ma-
szyny i urządzenia do aktywnej ochrony środowiska jak: granulatory, 
rozdrabniacze, sortowniki, prażaki, systemy parkingowe: urządzenia 
parkingowe umożliwiające wielopoziomowe i  wielopłaszczyznowe 
parkowanie pojazdów, ruchome rampy załadowcze, windy, podno-
śniki, przenośniki, podajniki parkingowe-mechaniczne, elektryczne, 
pneumatyczne, 19 rękawy i śluzy uszczelniające do ramp i pomostów 
przeładunkowych, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
zarządzenie holdingiem, zarządzanie podmiotami gospodarczymi, 
36 usługi developerskie, zarządzanie nieruchomościami, pośrednic-
two handlu i  obrotu nieruchomościami, usługi organizacji i  zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie lub przygotowaniu obiektów budowlanych, zarządzanie 
nieruchomościami, sprzedaż detaliczna i hurtowa mieszkań, pośred-
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nictwo kupna, sprzedaży i  najmu obiektów budowlanych, wycena 
nieruchomości, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, ad-
ministrowanie nieruchomościami, doradztwo w  zarządzaniu i  ad-
ministrowaniu obiektami mieszkalnymi i  zespołami osiedlowymi, 
pośrednictwo kredytowe, usługi finansowe, udzielanie pożyczek, 37 
budownictwo, kompleksowe usługi budowlane, budowa obiektów, 
naprawy, remonty, konserwacja, modernizacja obiektów, komplek-
sowa realizacja inwestycji budowlanych, roboty instalacyjne, prace 
konserwatorskie, nadzór budowlany, nadzór techniczny, nadzór in-
westorski, sporządzanie ekspertyz i opinii dotyczących nieruchomo-
ści, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 42 usługi projektowe 
i architektoniczne w zakresie budownictwa, opracowania projekto-
we, urbanistyczne, ekspertyzy budowlane, nadzór budowlany, pro-
jektowanie wnętrz, usługi projektowo-konstrukcyjne w zakresie ma-
szyn i  urządzeń dla przemysłu, budownictwa, górnictwa i  ochrony 
środowiska, 43 hotele, usługi hotelarskie: prowadzenie hoteli, moteli, 
pensjonatów, usługi gastronomiczne: prowadzenie barów, kawiarni, 
restauracji, usługi cateringowe, zaopatrywanie w żywność .

(111) 340082 (220) 2020 10 12 (210) 519423
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG SPÓŁKA AKCYJNA,  
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAWAG S .A .
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .15, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 
26 .03 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 26 .07 .25
(510), (511) 9 wagi, kasy rejestrujące, 37 instalacja i  naprawa urzą-
dzeń elektrycznych .

(111) 340083 (220) 2020 10 14 (210) 519478
(151) 2021 03 04 (441) 2020 11 16
(732) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM . 
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCC Polish Culture Collections
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnożółty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, 
do  pobrania, 16 katalogi, publikacje drukowane, periodyki, książki, 
41 usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż o charakterze 
reklamowym, publikacje elektroniczne w tym publikacja katalogów 
w  trybie on-line, usługi edukacyjne w  zakresie nauk biologicznych 
i medycznych, bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konfe-
rencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach edukacyj-
nych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], 42 badania naukowe, badania i analizy 
naukowe, badania naukowe do celów medycznych, badania mikro-
biologiczne, badania, testy i  analizy bakteriologiczne, doradztwo 
w zakresie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, 
doradztwo w zakresie biotechnologii .

(111) 340084 (220) 2020 10 15 (210) 519502
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30

(732) ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WINKOLEKCJA specjaliści od wina
(540) 

(591) ciemnoczerwony
(531) 19 .07 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży wina, usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży wina .

(111) 340085 (220) 2020 10 14 (210) 519532
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) EPCONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPCONSTRUCTION GRUPA EPK
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wy-
burzeniowe, budowa elektrowni, budowa infrastruktury, budowanie 
nieruchomości, budowa nieruchomości przemysłowych, usługi bu-
dowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, doradztwo 
inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budow-
lane), montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, usługi nadzoru budowlane-
go w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, zarządzanie 
projektem budowy, 42 projektowanie budowlane, usługi w zakresie 
projektowania, doradztwo projektowe, opracowywanie projektów 
technicznych, opracowywanie projektów budowlanych, sporządza-
nie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, usługi 
projektowania technologicznego, usługi technologiczne w zakresie 
projektowania, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, 
usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi inży-
nieryjne, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w za-
kresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, 
usługi doradcze w  zakresie inżynierii przemysłowej, planowanie 
projektów technicznych w  dziedzinie inżynierii, nadzór i  inspekcja 
techniczna, inspekcja budowlana [oględziny], analizy w  zakresie 
inżynierii technologicznej, projektowanie techniczne i  doradztwo, 
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, usługi doradcze 
z wiązane z wydajnością energetyczną .

(111) 340086 (220) 2020 10 15 (210) 519554
(151) 2021 03 03 (441) 2020 11 16
(732) HENRY ALAIN ABALIANS INTERNATIONAL, Stanisławów 
Pierwszy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N
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(540) 

(531) 03 .01 .06, 03 .01 .24, 26 .05 .15, 27 .05 .21
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież .

(111) 340087 (220) 2020 10 16 (210) 519582
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) POROZUMIENIE RADIOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALEJA GWIAZD
(540) 

(591) różowy, żółty, biały, czarny
(531) 01 .01 .01, 01 .01 .05, 01 .01 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .01 .01, 
26 .01 .04, 26 .01 .18, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 26 .11 .09, 26 .11 .12
(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, 
afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i  nalepki, periodyki, 
czasopisma, materiały szkoleniowe i  instruktażowe, kalendarze, pa-
peteria, materiały piśmienne, artykuły biurowe zawarte w tej klasie, 
35 reklama i usługi reklamowe, przygotowanie materiałów reklamo-
wych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, usługi rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamo-
wej, prowadzenie reklamy i  promocji osób trzecich, badanie rynku 
i  opinii publicznej, opracowywanie i  produkcja reklam prasowych, 
radiowych i  telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i  rozpo-
wszechnianie programów i  materiałów reklamowych, informacja 
handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalno-
ści gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, 
ustalenie słuchalności audycji radiowych i  oglądalności audycji te-
lewizyjnych, 38 rozpowszechnianie programów radiowych i telewi-
zyjnych, retransmisja programów, opracowywanie i  przekazywanie 
wiadomości z  zakresu aktualności, sportu, rozrywki, udzielanie in-
formacji o emisji radiowej, udostępnianie urządzeń łącznościowych 
drogą radiową, usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, usługi 
komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi łączności 
radiowej, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i  rozrywko-
wych, rozrywka radiowa i  telewizyjna, organizacja czasu wolnego, 
produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów 
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, udostępnianie nagranych 
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakre-
sie opracowywania reportaży, organizowanie i  rozpowszechnianie 
programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, 
w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja i montaż programów 
radiowych i  telewizyjnych, sporządzanie programu telewizyjne-
go i  radiowego, realizacja transmisji radiowych, radiowe programy 
rozrywkowe, radiowe i  telewizyjne usługi rozrywkowe, przygoto-
wywanie programów radiowych, produkcja radiowych programów 
rozrywkowych, świadczenie usług w  zakresie rozrywki radiowej 
i telewizyjnej, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi 
produkcji radiowej, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, usługi 
w zakresie produkcji programów radiowych .

(111) 340088 (220) 2020 10 17 (210) 519620
(151) 2021 03 10 (441) 2020 11 23

(732) MENNICA MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA MAZOVIA
(540) 

(591) złoty, srebrny, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 
26 .11 .12, 26 .03 .23
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imi-
tacje, metale szlachetne, metale szlachetne i  ich  stopy, złoto, złoto 
i jego stopy, złoto w sztabach, złoto, nieprzetworzone lub kute, sre-
bro, srebro i jego stopy, platyna i jej stopy, monety, monety z metali 
szlachetnych, monety ze złota .

(111) 340089 (220) 2020 10 18 (210) 519634
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) WIECZOREK DOMINIKA LOVOLDO, Włodzimierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lovoldo
(540) 

(591) czarny, różowy, ciemnoróżowy
(531) 03 .01 .06, 03 .01 .24, 03 .01 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, obro-
że, obroże dla kotów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt, obroże 
dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroże 
dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, odzież dla 
zwierząt, odzież dla psów, okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okry-
cia dla zwierząt, osprzęt do uprzęży, parki (okrycia) dla psów, 25 czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież .

(111) 340090 (220) 2020 10 19 (210) 519656
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) KACZMARCZYK TOMASZ TK-SPM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ”in touch . . .TICO”
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 340091 (220) 2020 10 19 (210) 519658
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) superpaczka
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 26 .15 .11, 26 .15 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi w  zakresie logistyki takie jak zarządzanie lo-
gistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w  kanałach dystrybucji, 
usługi obsługi klienta w  zakresie przyjmowania reklamacji i  zwro-
tów, outsourcing w  zakresie usług logistycznych, usługi pośrednic-
twa handlowego, 36 usługi pośrednictwa w  zakresie ubezpieczeń 
w  szczególności ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe oraz pośrednictwo 
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w  sprawach finansowych, 39 krajowy i  międzynarodowy transport 
drogowy, lotniczy i  morski, logistyka, spedycja morska, lotnicza, 
drogowa, kolejowa, usługi w zakresie dostarczania towarów, dostar-
czania paczek, przesyłek oraz korespondencji, fracht oraz pośrednic-
two frachtowe, magazynowanie, dystrybucja towarów, konfekcjo-
nowanie, pakowanie towarów, składowanie, metkowanie do  celów 
transportu, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, 
rozładunek, pośrednictwo w transporcie, usługi informacyjne w po-
wyższym zakresie .

(111) 340092 (220) 2020 10 19 (210) 519660
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEAN 3D
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, publikacje druko-
wane, ulotki, afisze, plakaty, albumy, książki, broszury, podręczniki, 
papier do  pisania, certyfikaty drukowane, pisaki, pióra żelowe, no-
tatniki ilustrowane, kalendarze drukowane, papier, odbitki fotogra-
ficzne, kartki na notatki, 35 usługi w zakresie doradztwa, konsultacji 
i  badań w  zakresie działalności gospodarczej, reklama, marketing, 
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, doradztwo w  zakresie zarządzania, doradztwo w  zakresie 
outsourcingu, analiza kosztów, analiza funkcjonowania firm, analiza 
rynku, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej, audyty, doradztwo związane z  audytami, 41 szkolenia, usługi 
edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe, 
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja dorosłych, edu-
kacja, informacja o  edukacji, kongresy, organizowanie i/lub prowa-
dzenie kongresów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, 
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja egzaminów 
edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów, organizowanie i/lub 
prowadzenie konferencji, organizowanie i/lub prowadzenie semina-
riów, organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, organizowanie i/
lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkur-
sów, organizowanie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szko-
leniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, przygotowanie 
prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowanie tekstów do pu-
blikacji, przygotowywanie programów szkoleniowych, publikacja 
broszur, publikacja czasopism internetowych, publikacja i  edycja 
materiałów drukowanych, publikacja literatury instruktażowej, pu-
blikowanie, certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, edu-
kacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, udostępnianie 
materiałów edukacyjnych za pomocą Internetu, informacja o eduka-
cji udostępniana on-line .

(111) 340093 (220) 2020 10 19 (210) 519669
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) PAWELCZYK EMIL, Rasztów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wood You Light
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie elektryczne, 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie kopułowe do me-
bli, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie 
ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne, oświetlenie su-
fitowe, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED 
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie wystawowe, oświetle-
nie zewnętrzne, lampy biurkowe, lampy do  celów oświetleniowych, 
lampy do  dekoracji świątecznych, lampy elektryczne do  oświetlenia 
zewnętrznego, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy LED, 
lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy ścienne, lampy sło-
neczne, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy stołowe, 
lampy stojące, lampy wiszące, oświetlenie dachowe [lampy], przeno-
śne lampy [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetleniowe] .

(111) 340094 (220) 2020 10 19 (210) 519672
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) MAPEI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)

(540) MAPEI RAZEM ZBUDUJEMY WSZYSTKO
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w  przemyśle, prepa-
raty chemiczne do  celów naukowych, chemikalia stosowane w  fo-
tografice, chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, żywice sztuczne i syntetyczne, dyspersje tworzyw sztucznych, 
surowe tworzywa sztuczne w  formie sproszkowanej, płynnej lub 
w  formie pasty, nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego i  na-
wozy sztuczne, mieszaniny do gaszenia ognia, substancje hartujące, 
chemikalia do lutowania, substancje chemiczne do konserwowania 
żywności, substancje garbujące, kleje do celów przemysłowych, sub-
stancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty zapobiegające tworze-
niu się kamienia kotłowego, płyny hamulcowe, chemiczne dodatki 
do paliw silnikowych, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności 
cementowi, 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty do  barwienia żyw-
ności i  napojów, preparaty zapobiegające korozji do  konserwacji 
metali i stopów metali oraz preparaty do konserwacji drewna, barw-
niki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i  metal 
sproszkowany dla malarzy i dekoratorów, 6 listwy ozdobne, profile, 
kształtowniki metalowe, 16 książki, słowniki, gazety, komiksy dla 
dzieci, komiksy, periodyki, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, kar-
ty indeksowe, księgi zapisów i  rejestry, papier, artykuły papierowe, 
karton, artykuły kartonowe, bibuła, papier do fotokopii, materiały in-
troligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne, preparaty klejące sto-
sowane w biurze, kleje stosowane w biurze, materiały dla artystów, 
pędzle malarskie, maszyny do pisania, zszywarki i prasy do zszywa-
nia do celów biurowych, zszywki, urządzenia do usuwania zszywek, 
dziurkarki do celów biurowych, materiały instruktażowe i szkolenio-
we, segregatory, obwoluty na  luźne kartki do stosowania w biurze, 
czcionki drukarskie, matryce, poduszki z tuszem do stempli, stemple, 
uchwyty do  stempli, stemple z  datownikiem, temperówki, sprzęt 
biurowy, materiały biurowe, pieczęcie biurowe, gumki do ścierania, 
taśmy przylepne do materiałów piśmiennych i/lub do celów domo-
wych, taśmy papierowe do maszyn liczących, obsadki do piór, pióra 
kulkowe, ołówki, pióra wieczne, kreda, spinacze, korektory do  do-
kumentów, cyrkle do kreślenia, ekierki i linijki do kreślenia, maszyny 
biurowe do kopertowania, koperty, papier do pisania, kalka maszy-
nowa, noże do papieru, gilotynki biurowe, samoprzylepne naklejki 
reklamowe, plakaty, wizytówki, terminarze, 17 gutaperka, kauczuk, 
balata i substytuty, wyroby z gutaperki i z gumy, takie jak wodosz-
czelne, paroszczelne i  odporne na  alkalia taśmy, mankiety, profile 
i narożniki, arkusze z tworzyw sztucznych nie do pakowania, arkusze 
i pręty z tworzyw sztucznych, azbest, mika i produkty z miki, mate-
riały wypełniające, uszczelniające, pakuły i  izolacyjne, rury giętkie 
niemetalowe, izolatory elektryczne, termiczne i akustyczne, tkaniny 
izolacyjne, 19 materiały budowlane, kamień naturalny i sztuczny, ce-
gły, płytki budowlane i dachówki, cement, wapno, zaprawa murar-
ska, tynki i żwir, rury ceramiczne i cementowe, materiały do budowy 
dróg, asfalt, smoła i bitum, budynki przenośne, pomniki kamienne, 
kominy, drewno budowlane półprzetworzone, drewno budowlane, 
belki, deski, płyty-panele, fornir drewniany, sklejka, szkło budowla-
ne, tafle szklane, płytki szklane, spoiwa cementowe do płytek, mate-
riałów na pokrycia podłóg oraz okładzin, produkty do sporządzania 
tynku .

(111) 340095 (220) 2020 10 19 (210) 519674
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) ZGÓRKIEWICZ KRZYSZTOF, WOŁKOUN MARCIN, KURBIEL 
RAFAŁ, JAKAŚ DOBRA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEŹŻE KRAFTA
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
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27 .05 .24, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .06, 26 .04 .07, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 21 kufle na  piwo, karafki [na  alkohol], kubki, 25 czapki 
jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszule z krótkimi 
rękawami, koszule, kurtki, obuwie, odzież, paski, rękawiczki, skar-
petki, swetry, 32 drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, piwo, 
piwo słodowe, 33 napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), 40 wa-
rzenie piwa, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
samoobsługowe, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi 
restauracyjne .

(111) 340096 (220) 2020 10 19 (210) 519676
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) ZGÓRKIEWICZ KRZYSZTOF, WOŁKOUN MARCIN, KURBIEL 
RAFAŁ, JAKAŚ DOBRA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) weźże krafta
(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
27 .05 .24, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 26 .13 .01
(510), (511) 21 kufle na  piwo, karafki [na  alkohol], kubki, 25 czapki 
jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, koszule z krótkimi 
rękawami, koszule, kurtki, obuwie, odzież, paski, rękawiczki, skar-
petki, swetry, 32 drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, piwo, 
piwo słodowe, 33 napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), 40 wa-
rzenie piwa, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
samoobsługowe, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi 
restauracyjne .

(111) 340097 (220) 2020 10 19 (210) 519702
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) KLAVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV KLAVER
(540) 

(591) szary, zielony
(531) 29 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 26 .03 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 27 .05 .23
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy .

(111) 340098 (220) 2020 10 20 (210) 519720
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH 
SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPETOVALVE
(510), (511) 42 testowanie zaworów bezpieczeństwa .

(111) 340099 (220) 2020 10 20 (210) 519735
(151) 2021 03 26 (441) 2020 11 30
(732) RYŚ JACEK, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REAL KNIVES

(540) 

(531) 03 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 8 noże, noże do pracy, torby na noże, noże do obierania, 
noże do  krojenia mięsa, nieelektryczne noże kuchenne, noże ku-
chenne, rękojeści noży, noże wykonane z metali szlachetnych, noże 
na użytek hobbystyczny, stojaki na noże, noże do obkrawania, noże 
myśliwskie, noże do uboju, noże do skórowania zwierząt, narzędzia 
ręczne dla leśnictwa, nożyki do strugania w drewnie, noże uniwersal-
ne, noże składane, ostrzałki, ostrzałki do noży [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], ostrza do noży, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], przy-
rządy do ostrzenia noży, pochwy na noże, skórzane pochwy na noże, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej związane ze  sprzedażą 
noży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą 
noży myśliwskich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
ze sprzedażą noży kuchennych, usługi sprzedaży świadczone online 
w zakresie noży, usługi sprzedaży świadczone online w zakresie noży 
myśliwskich, usługi sprzedaży świadczone online w  zakresie noży 
kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z ak-
cesoriami do  noży, usługi sprzedaży świadczone online w  zakresie 
akcesoriów do noży .

(111) 340100 (220) 2020 10 20 (210) 519742
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRZANE Dolce Fiore TRADYCYJNE
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 01 .15 .17, 03 .04 .07, 25 .01 .01, 25 .01 .15, 25 .01 .05, 26 .04 .03, 
26 .04 .09, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina, napoje 
na bazie wina, grzane wino .

(111) 340101 (220) 2020 10 20 (210) 519744
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) DADELO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OXFELD
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .02, 26 .01 .06, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, części konstrukcyjne ro-
werów, ramy do  rowerów, opony rowerowe, akcesoria do  rowerów 
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do przewożenia bagażu, akcesoria do rowerów do przewożenia na-
pojów, kosze przystosowane do  rowerów, sakwy rowerowe, torby 
rowerowe, uchwyty do bidonów rowerowych .

(111) 340102 (220) 2020 10 20 (210) 519754
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczak ZAGRODOWY z  Podlasia WOLNOROSNĄCY 
Z  CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓW Z  DOSTĘPEM DO ZAGRODY 
WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA GMO
(540) 

(591) biały, brązowy, beżowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony, 
ciemnoniebieski, ciemnozielony, czarny, czerwony, jasnobeżowy, 
jasnofioletowy, jasnoniebieski, jasnozielony, niebieski, zielony, 
złoty, żółty
(531) 02 .05 .03, 02 .05 .21, 02 .05 .23, 03 .07 .03, 03 .07 .24, 03 .07 .26, 
06 .07 .25, 25 .01 .15, 05 .11 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 drób, kurczaki (Gallus Gallus), kurczaki całe, mięso, 
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, mięso drobio-
we w elementach z kością i bez kości, mięso z kurczaka, mięso mielo-
ne z kurczaka, przetworzone produkty mięsne z kurczaka, ekstrakty 
i przetwory z drobiu, kawałki kurczaka, świeże, schłodzone, patroszo-
ne, smażone, elementy kurczaka bez/lub z podrobami, podroby dro-
biowe: wątroba, serce, żołądek, kurczęta świeże i mrożone, smażo-
ne, grillowane, wędzone oraz ich tusze i części, kurczaki świeże oraz 
ich tusze i części w przyprawie, kurczaki świeże oraz ich tusze i części 
panierowane, kurczaki świeże nadziewane warzywami lub owocami 
w przyprawie, kurczaki świeże nadziewane kaszą, mięsem, mięsem 
kaczym i/lub indyczym, kurczak gotowany, wyroby garmażeryjne 
na bazie mięsa z kurczaka, galaretki mięsne, konserwy mięsne z kur-
cząt, konserwy drobiowo-warzywne, dania gotowe, w skład których 
wchodzą przede wszystkim kurczaki, ugotowane i mrożone posiłki 
składające się głównie z kurczaka, dania mięsne gotowe do spoży-
cia z kurczaka, dania gotowe w postaci zupy z mięsem drobiowym, 
pasztet z kurczaka, wędliny podrobowe, wędliny z kurczaka, kiełbasy 
z  kurczaka, szynka z  fileta kurczaka, parówki z  kurczaka, kabanosy 
z kurczaka, jaja, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski zawarte w tej 
klasie, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, drób w cieście, ka-
napki z kurczakiem, placki z kurczakiem, wrapy z kurczakiem, kurczak 
w sosie, produkty spożywcze mrożone z zawartością drobiu, 31 żywe 
zwierzęta, drób żywy, żywe kurczęta, drób, kurczęta do  celów ho-
dowlanych, jaja wylęgowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu, takich towarów jak: drób, kur-
czaki (Gallus Gallus), kurczaki całe, mięso, ekstrakty mięsne, konser-
wowane, mrożone, suszone, mięso drobiowe w elementach z kością 
i bez kości, mięso z kurczaka, mięso mielone z kurczaka, przetworzo-
ne produkty mięsne z kurczaka, ekstrakty i przetwory z drobiu, ka-
wałki kurczaka, świeże, schłodzone, patroszone, smażone, elementy 

kurczaka bez/lub z  podrobami, podroby drobiowe: wątroba, serce, 
żołądek, kurczęta świeże i mrożone, smażone . grillowane, wędzone 
oraz ich tusze i części, kurczaki świeże oraz ich tusze i części w przy-
prawie, kurczaki świeże oraz ich tusze i części panierowane, kurczaki 
świeże nadziewane warzywami lub owocami w przyprawie, kurczaki 
świeże nadziewane kaszą, mięsem, mięsem kaczym i/lub indyczym, 
kurczak gotowany, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z kurczaka, 
galaretki mięsne, konserwy mięsne z  kurcząt, konserwy drobiowo-
-warzywne, dania gotowe, w skład których wchodzą przede wszyst-
kim kurczaki, ugotowane i  mrożone posiłki składające się głównie 
z kurczaka, dania mięsne gotowe do spożycia z kurczaka, dania goto-
we w postaci zupy z mięsem drobiowym, pasztet z kurczaka, wędliny 
podrobowe, wędliny z kurczaka, kiełbasy z kurczaka, szynka z fileta 
kurczaka, parówki z kurczaka, kabanosy z kurczaka, jaja, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywcze-
go tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w jak najlepszych warunkach, 40 prowadzenie uboju drobiu, kurcząt, 
przetwarzanie i  konserwowanie mięsa z  drobiu, kurcząt, 44 usługi 
hodowli drobiu, doradztwo związane z hodowlą drobiu .

(111) 340103 (220) 2020 10 20 (210) 519755
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczak ZAGRODOWY z  Podlasia BIO ROŚNIE min . 81 
dni Z  CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓW DOSTĘP DO OTWARTEGO 
WYBIEGU WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA GMO ŻYWIONY 
PASZAMI EKOLOGICZNYMI
(540) 

(591) biały, brązowy, beżowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony, 
ciemnozielony, czarny, jasnobeżowy, jasnoniebieski, jasnozielony, 
zielony, złoty, żółty, niebieski
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 25 .01 .15, 06 .07 .25, 05 .11 .11, 05 .01 .03, 
05 .01 .05, 05 .01 .16, 03 .07 .03, 03 .07 .24, 05 .03 .13, 05 .03 .15
(510), (511) 29 drób, kurczaki (Gallus Gallus), kurczaki całe, mięso, 
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, mięso drobio-
we w elementach z kością i bez kości, mięso z kurczaka, mięso mielo-
ne z kurczaka, przetworzone produkty mięsne z kurczaka, ekstrakty 
i przetwory z drobiu, kawałki kurczaka, świeże, schłodzone, patroszo-
ne, smażone, elementy kurczaka bez/lub z podrobami, podroby dro-
biowe: wątroba, serce, żołądek, kurczęta świeże i mrożone, smażo-
ne, grillowane, wędzone oraz ich tusze i części, kurczaki świeże oraz 
ich tusze i części w przyprawie, kurczaki świeże oraz ich tusze i części 
panierowane, kurczaki świeże nadziewane warzywami lub owocami 
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w przyprawie, kurczaki świeże nadziewane kaszą, mięsem, mięsem 
kaczym i/lub indyczym, kurczak gotowany, wyroby garmażeryjne 
na bazie mięsa z kurczaka, galaretki mięsne, konserwy mięsne z kur-
cząt, konserwy drobiowo-warzywne, dania gotowe, w skład których 
wchodzą przede wszystkim kurczaki, ugotowane i mrożone posiłki 
składające się głównie z kurczaka, dania mięsne gotowe do spoży-
cia z kurczaka, dania gotowe w postaci zupy z mięsem drobiowym, 
pasztet z kurczaka, wędliny podrobowe, wędliny z kurczaka, kiełbasy 
z  kurczaka, szynka z  fileta kurczaka, parówki z  kurczaka, kabanosy 
z kurczaka, jaja, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski zawarte w tej 
klasie, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, drób w cieście, ka-
napki z kurczakiem, placki z kurczakiem, wrapy z kurczakiem, kurczak 
w sosie, produkty spożywcze mrożone z zawartością drobiu, 31 żywe 
zwierzęta, drób żywy, żywe kurczęta, drób, kurczęta do  celów ho-
dowlanych, jaja wylęgowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu, takich towarów jak: drób, kur-
czaki (Gallus Gallus), kurczaki całe, mięso, ekstrakty mięsne, konser-
wowane, mrożone, suszone, mięso drobiowe w elementach z kością 
i bez kości, mięso z kurczaka, mięso mielone z kurczaka, przetworzo-
ne produkty mięsne z kurczaka, ekstrakty i przetwory z drobiu, ka-
wałki kurczaka, świeże, schłodzone, patroszone, smażone, elementy 
kurczaka bez/lub z  podrobami, podroby drobiowe: wątroba, serce, 
żołądek, kurczęta świeże i mrożone, smażone, grillowane, wędzone 
oraz ich tusze i części, kurczaki świeże oraz ich tusze i części w przy-
prawie, kurczaki świeże oraz ich tusze i części panierowane, kurczaki 
świeże nadziewane warzywami lub owocami w przyprawie, kurczaki 
świeże nadziewane kaszą, mięsem, mięsem kaczym i/lub indyczym, 
kurczak gotowany, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z kurczaka, 
galaretki mięsne, konserwy mięsne z  kurcząt, konserwy drobiowo-
-warzywne, dania gotowe, w skład których wchodzą przede wszyst-
kim kurczaki, ugotowane i  mrożone posiłki składające się głównie 
z kurczaka, dania mięsne gotowe do spożycia z kurczaka, dania goto-
we w postaci zupy z mięsem drobiowym, pasztet z kurczaka, wędliny 
podrobowe, wędliny z kurczaka, kiełbasy z kurczaka, szynka z fileta 
kurczaka, parówki z kurczaka, kabanosy z kurczaka, jaja, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywcze-
go tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu 
w jak najlepszych warunkach, 40 prowadzenie uboju drobiu, kurcząt, 
przetwarzanie i  konserwowanie mięsa z  drobiu, kurcząt, 44 usługi 
hodowli drobiu, doradztwo związane z hodowlą drobiu .

(111) 340104 (220) 2020 10 20 (210) 519756
(151) 2021 03 24 (441) 2020 12 07
(732) FIRMA ERSBUT BEATA TATKA-PACUŁT I ERNEST PACUŁT 
SPÓŁKA JAWNA, Wysoka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ersbut
(510), (511) 25 podeszwy zewnętrzne, podeszwy butów, podeszwy 
do  obuwia, pośrednie warstwy podeszwy, podeszwy do  naprawy 
obuwia, podeszwy do  pantofli domowych, wytłaczane podeszwy 
kauczukowe lub z  tworzyw sztucznych, pasy do  obuwia łączące 
podeszwę z  cholewką [obuwie pasowe], obuwie robocze, obuwie 
codzienne, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie spor-
towe, obuwie rekreacyjne, wkładki [obuwie], wierzchy obuwia, obu-
wie przeciwdeszczowe, obuwie gumowe, balerinki [obuwie], obuwie 
damskie, obuwie plażowe, obuwie codziennego użytku, wkładki 
do  obuwia, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
niemowląt, obuwie dla dzieci, obuwie do  celów rekreacji, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie inne niż sportowe, obuwie męskie 
i  damskie, części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, buty dziecięce, 
buty sportowe, buty damskie, buty zimowe, buty skórzane, buty 
sznurowane, buty wsuwane, buty dla kobiet, buty do biegania, buty 
do  kostki, buty za  kostkę, buty na  platformie, buty dla niemowląt, 
buty na  wysokim obcasie, sandały i  buty plażowe, buty z  ukrytym 
obcasem, buty na płaskim obcasie  .

(111) 340105 (220) 2020 10 20 (210) 519759
(151) 2021 03 26 (441) 2020 11 30
(732) AMIZG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEYA

(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, pra-
ce biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
sklepów detalicznych, reklama w  Internecie dla osób trzecich, re-
klamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom 
wygodne oglądanie i  porównywanie towarów tych sprzedawców, 
zarządzanie biznesowe dla sklepów, biznesowe zarządzanie doty-
czące nieruchomości [dla innych], biznesowe zarządzanie dla hoteli, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna, 
usługi detalicznych domów handlowych związane ze  sprzedażą 
produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do za-
stosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, 
domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, reklama korespondencyjna, 
reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biu-
rowego, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], 
organizowanie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów reklamowych, telefo-
niczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], reklama 
zewnętrzna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, deko-
racja wystaw sklepowych, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, 
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, sprawy monetarne, sprawy 
dotyczące nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena 
i  zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe związane z  nie-
ruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, 
pobieranie czynszu, agencje nieruchomości, organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej [nieruchomości], 
wycena nieruchomości, usługi brokerów w sprawach majątku nieru-
chomego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, 
naprawy, usługi instalacyjne, informacja budowlana, budowa stoisk 
i pawilonów targowych oraz sklepów, informacja o naprawach, nad-
zór budowlanych, usługi budownictwa z elementów prefabrykowa-
nych, montaż rusztowań, 39 składowanie towarów, wynajmowanie 
magazynów, transport, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi 
administrowania miejscami parkingowymi, wynajem garaży, 41 edu-
kacja [kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozrywka, 
zajęcia kulturalne i  sportowe, organizowanie rozrywki wizualnej 
i  muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe 
dla dzieci, organizowanie i  prowadzenie kongresów, rozrywka mu-
zyczna, usługi prezentacji nagród rozrywkowych, szkolenia związane 
z  rozwojem zdolności umysłowych dzieci, usługi klubów (rozrywka 
lub edukacja), organizowanie loterii, organizowanie widowisk [im-
presariat], organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka), usługi 
w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizowanie zawodów w celach kulturalnych, przy-
gotowanie wydarzeń kulturalnych, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe w  ramach działalności centrów handlowych, 43 
usługi tymczasowego zakwaterowania, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe .

(111) 340106 (220) 2020 10 20 (210) 519761
(151) 2021 03 29 (441) 2020 11 30
(732) AMIZG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) keya
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, pra-
ce biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
sklepów detalicznych, reklama w  Internecie dla osób trzecich, re-
klamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom 
wygodne oglądanie i  porównywanie towarów tych sprzedawców, 
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zarządzanie biznesowe dla sklepów, biznesowe zarządzanie doty-
czące nieruchomości [dla innych], biznesowe zarządzanie dla hoteli, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna, 
usługi detalicznych domów handlowych związane ze  sprzedażą 
produktów kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do za-
stosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, 
domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, reklama korespondencyjna, 
reklamy telewizyjne, wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biu-
rowego, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], 
organizowanie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów reklamowych, telefo-
niczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], reklama 
zewnętrzna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, deko-
racja wystaw sklepowych, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, 
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, sprawy monetarne, sprawy 
dotyczące nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena 
i  zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe związane z  nie-
ruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, 
pobieranie czynszu, agencje nieruchomości, organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej [nieruchomości], 
wycena nieruchomości, usługi brokerów w sprawach majątku nieru-
chomego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, 
naprawy, usługi instalacyjne, informacja budowlana, budowa stoisk 
i pawilonów targowych oraz sklepów, informacja o naprawach, nad-
zór budowlanych, usługi budownictwa z elementów prefabrykowa-
nych, montaż rusztowań, 39 składowanie towarów, wynajmowanie 
magazynów, transport, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi 
administrowania miejscami parkingowymi, wynajem garaży, 41 edu-
kacja [kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozrywka, 
zajęcia kulturalne i  sportowe, organizowanie rozrywki wizualnej 
i  muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe 
dla dzieci, organizowanie i  prowadzenie kongresów, rozrywka mu-
zyczna, usługi prezentacji nagród rozrywkowych, szkolenia związane 
z  rozwojem zdolności umysłowych dzieci, usługi klubów (rozrywka 
lub edukacja), organizowanie loterii, organizowanie widowisk [im-
presariat], organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka), usługi 
w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, organizowanie zawodów w celach kulturalnych, przy-
gotowanie wydarzeń kulturalnych, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe w  ramach działalności centrów handlowych, 43 
usługi tymczasowego zakwaterowania, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe .

(111) 340107 (220) 2020 10 21 (210) 519780
(151) 2021 03 26 (441) 2020 12 07
(732) ZIPP SKUTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) volteno LIFE ENERGY
(540) 

(591) jasnozielony, niebieski, szary, biały
(531) 29 .01 .04, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 7 miksery [maszyny], pralko-suszarki, maszyny do kroje-
nia warzyw, wyciskarki soku, pralki, blendery elektryczne do celów 
domowych, domowe elektryczne blendery, roboty kuchenne elek-
tryczne, elektryczne roboty kuchenne, maszyny i  roboty kuchenne 
elektryczne, elektryczne roboty kuchenne do  użytku domowego, 
sokowirówki elektryczne, elektryczne sokowirówki, elektryczne 
maszynki do  mięsa, elektronarzędzia, piły wyrzynarki, piły wyrzy-
narki z  napędem elektrycznym, pilarki do  drewna, kosiarki, piły 

elektryczne, piły silnikowe, piły taśmowe, piły tarczowe, piły z  na-
pędem mechanicznym, 8 piły ręczne, 9 ozonizatory [ozonatory], 
sygnalizacyjne lampy, wyświetlacze z  diodami LED, zasilacze sie-
ciowe, akumulatory, elektryczne, do  pojazdów, elektroniczne zasi-
lacze, zasilacze do smartfonów, konwertery prądowe, przetwornice 
jednotwornikowe, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], 
anteny, wzmacniacze antenowe, satelity, dekodery, łączniki wtyko-
we, gniazda wtykowe do  przedłużaczy telefonicznych, końcówki 
wtykowe do  przewodów elektrycznych, 11 tostery, elektryczne to-
stery, tostery do użytku domowego [elektryczne], czajniki, domowe 
ekspresy do  kawy [elektryczne], domowe piekarniki, elektryczne 
lodówki [do użytku domowego], elektryczne kuchenki, elektryczne 
parowniki do ryżu, elektryczne opiekacze, filtry do kawy elektrycz-
ne, gofrownice, grill, frytownice, frytkownice, grille do  gotowania, 
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, urządzenia do  grillowania, urzą-
dzenia do pieczenia chleba, suszarki do włosów, czajniki elektryczne, 
lampy LED, latarki LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, 
krajobrazy], urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumi-
nescencyjnych [LED], oświetleniowe oprawy, oprawy oświetleniowe, 
oprawy oświetleniowe sufitowe, przemysłowe oprawy oświetlenio-
we, halogenowe oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, 
elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, oprawy do  elek-
trycznego oświetlania wnętrz, oprawy oświetleniowe do  użytku 
handlowego, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do po-
jazdów, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie 
sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie ścienne, oświetlenie 
nastrojowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie nastrojowe LED, 
oprawy, obudowy i  osłony do  oświetlenia, oprawy oświetleniowe 
do  użytku w  gospodarstwie domowym, elektryczne dekoracyjne 
kolorowe światełka, wentylatory wywiewne, wentylatory pokojowe, 
wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, przenośne wentylatory 
elektryczne, wentylatory do systemów wentylacji, grzejnik elektrycz-
ny, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, 
domowe grzejniki, grzejniki olejowe, klimatyzatory, klimatyzatory 
pokojowe, induktory powietrza [klimatyzatory], przenośne urządze-
nia do klimatyzacji, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, nawilżacze, nawilżacze po-
wietrza, nawilżacze z generatorem anionów, elektryczne nawilżacze 
do  użytku domowego, dzbanki do  filtrowania wody, butelki do  fil-
tracji wody sprzedawane puste, 20 meble ogrodowe, meble, stojaki 
i półki, wyroby stolarskie, 21 nieelektryczne pułapki na owady, elek-
tryczne pułapki na owady, łapki na insekty, pułapki na muchy [pułap-
ki lub packi], pułapki na gryzonie, rozpylacze środków odstraszają-
cych komary podłączane do gniazdka, ultradźwiękowe odstraszacze 
komarów, ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania szkodników, 
urządzenia elektryczne do  zabijania owadów, wabienie i  zabijanie 
owadów [elektryczne urządzenia do-], pułapki na szkodniki, pułap-
ki na zwierzęta, ścierki, garnki, patelnie, talerze, zastawa stołowa, 22 
hamaki, namioty, markizy, 28 huśtawki, dmuchane baseny kąpielowe 
do celów rekreacyjnych, trampoliny, namioty zabawkowe .

(111) 340108 (220) 2020 10 21 (210) 519790
(151) 2021 03 26 (441) 2020 12 07
(732) AP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADEVA Pharma & Beauty
(540) 

(591) złoty, zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .08
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmety-
ków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do styli-
zacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwa-
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łej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów, 
szampony, suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, far-
by do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat 
do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, 
błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, 
ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery, ko-
rektory kosmetyczne, cienie do  powiek, preparaty kosmetyczne 
do  pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne 
do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, 
kremy wybielające do  skóry, toniki kosmetyczne, pasty do  zębów, 
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski do wy-
bielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, per-
fumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody 
toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, 
olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esen-
cje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpot-
ne], farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do bu-
tów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające 
nasączone kosmetykami, preparaty do  czyszczenia protez zębo-
wych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do de-
pilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, 
preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielają-
ce, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasą-
czone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetycz-
ne do  kąpieli, preparaty do  kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i  żele do  ciała, masła, kremy, emulsje, 
mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsa-
my i  żele do  twarzy, balsamy, inne niż do celów medycznych, żele, 
płyny, mydła antybakteryjne, peelingi do skóry, peelingi do ciała, pe-
elingi do  twarzy, peelingi do  rąk, płyny do  pielęgnacji ciała, płyny 
do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji 
włosów, oliwka do  ciała, oliwka do  rąk, oliwka do  twarzy, oliwki 
do  włosów, kleje do  przymocowywania sztucznych włosów, maski 
kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do  ciała, 
maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski ko-
smetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, la-
kiery do  paznokci, odżywki do  paznokci, preparaty kosmetyczne 
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usu-
wania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznok-
cie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów 
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki 
z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do ma-
kijażu, mleczko oczyszczające do  celów kosmetycznych, serum 
do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, odświe-
żacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, olejki do  celów kosmetycznych, olejki do  celów perfumeryj-
nych, ozdobne kalkomanie do  celów kosmetycznych, płyny 
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetycz-
ne do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, ko-
smetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, prepa-
raty do  opalania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty 
przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące pro-
mieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, raj-
stopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do celów higienicz-
nych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, 
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wa-
zelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wy-
bielacze [odbarwiacze] do  celów kosmetycznych, żele do  masażu, 
inne niż do celów medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdało-
wy, mydło migdałowe, mleczko migdałowe do  celów kosmetycz-
nych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyro-
by perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do  celów 
kosmetycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barwniki do celów 
kosmetycznych, korund [materiał ścierny], barwniki kosmetyczne, 
pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], 
olejki eteryczne z  drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, 
ekstrakty kwiatowe [perfumy], płukanki do oczu, nie do celów me-
dycznych, rzęsy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], prepa-
raty odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, lakiery (środki 
do  usuwania-), olejek lawendowy, preparaty do  wybielania skóry 

zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty], etui na szminkę, bal-
samy do  celów kosmetycznych, kosmetyki do  makijażu, puder 
do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmywa-
cze do paznokci, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, pre-
paraty do  odbarwiania, preparaty fitokosmetyczne, olejek różany, 
aerozole odtłuszczające, terpentyna do odtłuszczania, preparaty od-
tłuszczające do celów domowych, preparaty do odtłuszczania inne 
niż stosowane w  procesach produkcyjnych, krochmal do  ścierania, 
detergenty, preparaty do prania, preparaty do kondycjonowania tka-
nin, środki zmiękczające do tkanin, preparaty do wybielania, prepa-
raty do wywabiania plam, proszki do ożywiania koloru tkanin, pro-
dukty do ręcznego prania odzieży i  tekstyliów, krochmal pralniczy, 
środki do  czyszczenia, polerowania, szorowania i  ścierania, środki 
do zmywania naczyń, środki do mycia rąk, ściereczki nasączone pre-
paratami i substancjami czyszczącymi i polerującymi, płyny do pra-
nia chemicznego, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach 
do prania, kulki do prania z detergentem, preparaty do prania che-
micznego, środki ochronne do  prania, 5 preparaty kosmetyczne 
o  działaniu leczniczym do  pielęgnacji i  ochrony skóry twarzy, ciała 
i  włosów, mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, 
żele, kremy, biopestycydy do użytku domowego, preparaty do tępie-
nia szkodników, herbicydy, fungicydy, biopestycydy rolnicze, środki 
biobójcze, 35 sprzedaż towarów takich jak: kosmetyki, zestawy ko-
smetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki 
do  włosów, preparaty do  stylizacji włosów, preparaty do  kręcenia 
włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowa-
nia włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony, szampo-
ny dla zwierząt domowych, farby do  włosów, pianki kosmetyczne, 
kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako kosmetyk, kosmetyki 
do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, kredki do ust, po-
mady do  celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże 
do  policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne do  rzęs, tusze 
do  rzęs, odżywki do  rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie 
do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy ko-
smetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, 
kremy kosmetyczne do  twarzy, kremy wybielające do  skóry, toniki 
kosmetyczne, pasty do  zębów, środki do  czyszczenia zębów, żele 
do  wybielania zębów, paski do  wybielania zębów, mydła, mydła 
przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piż-
mo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetycz-
ne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do  ciała, olejki do  rąk, 
olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda kolońska, 
antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do  brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwa-
nia makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, prepara-
ty do  czyszczenia protez zębowych, preparaty do  demakijażu, 
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, 
dezodoranty dla ludzi i  zwierząt, drewno zapachowe, preparaty 
do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzi-
dełka, sole wybielające, sody wybielające, sole do kąpieli do celów 
innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejka-
mi lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do  kąpieli, preparaty 
do  kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy 
i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, 
masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, 
inne niż do  celów medycznych, żele, płyny, mydła antybakteryjne, 
peelingi do  skóry, peelingi do  ciała, peelingi do  twarzy, peelingi 
do  rąk, płyny do  pielęgnacji ciała, płyny do  pielęgnacji rąk, płyny 
do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, 
oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki ko-
smetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, 
maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki 
do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia la-
kieru na paznokciach, środki do usuwania lakierów, preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznok-
ci, sztuczne rzęsy, lotiony do  celów kosmetycznych, preparaty 
do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkła-
dy kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczają-
ce do  celów kosmetycznych, serum do  ciała, serum do  rąk, serum 
do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny 
do  płukania ust do  celów niemedycznych, olejki do  celów kosme-
tycznych, olejki do  celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie 
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do  celów kosmetycznych, płyny po  goleniu, potpourri [mieszanki 
zapachowe], preparaty kosmetyczne do  wyszczuplania, preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, ko-
smetyki do  samoopalania, preparaty do  opalania, preparaty przy-
spieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opale-
nizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty 
po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], prepa-
raty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, 
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 
wata do  celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, pre-
paraty toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów 
kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, prepara-
ty ściągające do celów kosmetycznych, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], 
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek 
glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cytry-
nowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy], płukanki 
do  oczu, nie  do  celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty 
do  odymiania [perfumy], preparaty odżywcze do  włosów, henna 
[barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
olejek jaśminowy, lakiery (środki do  usuwania-), olejek lawendowy, 
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skó-
ry [pasty], etui na  szminkę, balsamy do  celów kosmetycznych, ko-
smetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eterycz-
ny], wosk do  wąsów, zmywacze do  paznokci, olejki do  perfum 
i  zapachów, olejki toaletowe, preparaty do  odbarwiania, preparaty 
fitokosmetyczne, olejek różany, aerozole odtłuszczające, terpentyna 
do  odtłuszczania, preparaty odtłuszczające do  celów domowych, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produk-
cyjnych, krochmal do ścierania, detergenty, preparaty do prania, pre-
paraty do  kondycjonowania tkanin, środki zmiękczające do  tkanin, 
preparaty do  wybielania, preparaty do  wywabiania plam, proszki 
do  ożywiania koloru tkanin, produkty do  ręcznego prania odzieży 
i tekstyliów, krochmal pralniczy, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, środki do zmywania naczyń, środki do mycia 
rąk, ściereczki nasączone preparatami i  substancjami czyszczącymi 
i  polerującymi, płyny do  prania chemicznego, chusteczki antysta-
tyczne stosowane w  suszarkach do  prania, kulki do  prania z  deter-
gentem, preparaty do prania chemicznego, środki ochronne do pra-
nia, preparaty kosmetyczne o  działaniu leczniczym do  pielęgnacji 
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze balsamy, 
maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, biopestycydy do użytku domo-
wego, preparaty do tępienia szkodników, herbicydy, fungicydy, bio-
pestycydy rolnicze, środki biobójcze .

(111) 340109 (220) 2020 10 21 (210) 519791
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) MELODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELODY
(510), (511) 43 usługi organizowania imprez okolicznościowych, or-
ganizacja festiwali, organizacja festiwalu piwa, organizacja imprez 
tematycznych, organizacja koncertów, organizacja Nocy Kupały, 
organizacja nocy sylwestrowej, organizacja ślubów, organizacja 
Świąt Bożego Narodzenia organizacja Świąt Wielkanocy, organizacja 
przyjęć weselnych, usługi związane z zapewnieniem domków letni-
skowych do  spania, usługi związane z  zapewnieniem wyżywienia 
w domkach letniskowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
rezerwacje hotelowe, usługi hotelowe, wynajem domków letnisko-
wych, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w  domkach letni-
skowych, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem 
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie .

(111) 340110 (220) 2020 10 21 (210) 519800
(151) 2021 03 30 (441) 2020 12 14
(732) NOWACKA-KOŚĆ ANNA RYSOWANKI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUKA PUKA

(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 03 .07 .21, 03 .07 .24, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 28 układanki [puzzle] .

(111) 340111 (220) 2020 10 22 (210) 519814
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) ALEKSANDROWICZ MARCIN SOUNDVISION-MARCIN 
ALEKSANDROWICZ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTANDS
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe materiały i  ele-
menty budowlane i  konstrukcyjne, elementy metalowe obudowy, 
metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe, przenośne 
konstrukcje budowlane, metalowe szkielety konstrukcji, moduło-
we konstrukcje metalowe, półki metalowe [konstrukcje], przenośne 
stojaki metalowe [konstrukcje], stojaki metalowe, 9 stojaki na sprzęt 
komputerowy, stojaki do  aparatów fotograficznych, stojaki na  gło-
śniki, stojaki przystosowane do  przechowywania urządzeń audio, 
stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń wideo, 11 sto-
jaki do lamp, stojaki do oświetlenia, statywy do lamp, statywy do re-
flektorów, oświetlenia, 37 montaż serwis stojaków, statywów, stelaży 
do lamp i oświetlenia, wynajem stojaków, statywów, stelaży do lamp 
i oświetlenia, nagłośnienia, sprzętu komputerowego, usługi instala-
cyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sprzętu związanego z sta-
tywami, stojakami do oświetlenia, nagłośnienia, sprzętu komputero-
wego oraz audio-video .

(111) 340112 (220) 2020 07 23 (210) 516362
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 07
(732) KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emmco Pomorze
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .19, 27 .05 .24, 
26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 antykorozyjna obróbka części 
metalowych, chromowanie, cieplna obróbka metali, cięcie metalu, 
cięcie stali, formowanie metali na  zimno, frezowanie, hartowanie 
metali, kowalstwo, kucie metali, kucie, lutowanie, lutowanie twar-
de metali, łączenie elementów przy użyciu technik spawania ultra-
dźwiękami, montowanie produktów dla osób trzecich, nakładanie 
ochronnych powłok powierzchniowych na  maszyny i  narzędzia, 
niklowanie, obróbka [kształtowanie metalu], obróbka [obróbka me-
chaniczna metalu], obróbka cieplna metalowych rur i  produktów 
rurowych, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, obróbka materiałów wiązką laserową, 



120 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2021

obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu 
[kształtowanie], obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [odpusz-
czanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [wytłaczanie], 
obróbka metalurgiczna, polerowanie metali, powlekanie metali, 
produkcja na  zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
spawanie, usługi spawalnicze, usługi w  zakresie obróbki metalu, 
wiercenie w  metalach, wykańczanie metali, wynajem aparatury 
do  spawania, wypożyczanie elektrycznych urządzeń do  spawania, 
wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie lase-
rowe metali, wytwarzanie na  zamówienie prefabrykowanych ele-
mentów konstrukcyjnych, wytwarzanie na  zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, 42 naukowe i techniczne usługi i bada-
nia oraz ich projektowanie .

(111) 340113 (220) 2020 07 23 (210) 516358
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 07
(732) KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emmco
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .19, 27 .05 .24, 26 .04 .02, 
26 .04 .05, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 antykorozyjna obróbka części 
metalowych, chromowanie, cieplna obróbka metali, cięcie metalu, 
cięcie stali, formowanie metali na  zimno, frezowanie, hartowanie 
metali, kowalstwo, kucie metali, kucie, lutowanie, lutowanie twar-
de metali, łączenie elementów przy użyciu technik spawania ultra-
dźwiękami, montowanie produktów dla osób trzecich, nakładanie 
ochronnych powłok powierzchniowych na  maszyny i  narzędzia, 
niklowanie, obróbka [kształtowanie metalu], obróbka [obróbka me-
chaniczna metalu], obróbka cieplna metalowych rur i  produktów 
rurowych, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, obróbka materiałów wiązką laserową, 
obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu 
[kształtowanie], obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [odpusz-
czanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [wytłaczanie], 
obróbka metalurgiczna, polerowanie metali, powlekanie metali, 
produkcja na  zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
spawanie, usługi spawalnicze, usługi w  zakresie obróbki metalu, 
wiercenie w  metalach, wykańczanie metali, wynajem aparatury 
do  spawania, wypożyczanie elektrycznych urządzeń do  spawania, 
wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie lase-
rowe metali, wytwarzanie na  zamówienie prefabrykowanych ele-
mentów konstrukcyjnych, wytwarzanie na  zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, 42 naukowe i techniczne usługi i bada-
nia oraz ich projektowanie .

(111) 340114 (220) 2020 07 23 (210) 516356
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 07
(732) KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emmco
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .19
(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 antykorozyjna obróbka części 
metalowych, chromowanie, cieplna obróbka metali, cięcie metalu, 
cięcie stali, formowanie metali na  zimno, frezowanie, hartowanie 
metali, kowalstwo, kucie metali, kucie, lutowanie, lutowanie twar-
de metali, łączenie elementów przy użyciu technik spawania ultra-
dźwiękami, montowanie produktów dla osób trzecich, nakładanie 

ochronnych powłok powierzchniowych na  maszyny i  narzędzia, 
niklowanie, obróbka [kształtowanie metalu], obróbka [obróbka me-
chaniczna metalu], obróbka cieplna metalowych rur i  produktów 
rurowych, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych, obróbka materiałów wiązką laserową, 
obróbka metali, obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu 
[kształtowanie], obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [odpusz-
czanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [wytłaczanie], 
obróbka metalurgiczna, polerowanie metali, powlekanie metali, 
produkcja na  zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, 
spawanie, usługi spawalnicze, usługi w  zakresie obróbki metalu, 
wiercenie w  metalach, wykańczanie metali, wynajem aparatury 
do  spawania, wypożyczanie elektrycznych urządzeń do  spawania, 
wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie lase-
rowe metali, wytwarzanie na  zamówienie prefabrykowanych ele-
mentów konstrukcyjnych, wytwarzanie na  zamówienie stalowych 
elementów konstrukcyjnych, 42 naukowe i techniczne usługi i bada-
nia oraz ich projektowanie .

(111) 340115 (220) 2020 12 01 (210) 521621
(151) 2021 04 21 (441) 2021 01 04
(732) PAWLIKOWSKI MARCIN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Medimart
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki do  higieny 
jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, su-
plementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki opatrunkowe pierwszej pomocy, preparaty i  artykuły den-
tystyczne, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, dentystyczne (materiały-) do odcisków, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, 10 urządzenia i instrumenty medycz-
ne, protezy kończyn, protezy dentystyczne, materiały do zszywania 
stosowane w chirurgii, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu 
medycznego i pacjentów, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 35 
reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w  zakresie 
badania rynku, produkcja filmów reklamowych, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingo-
we, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, 39 
pakowanie towarów, dostarczanie towarów, składowanie towarów, 
przewóz samochodami ciężarowymi, wynajmowanie magazynów, 
dostawa towarów, dostarczanie paczek .

(111) 340116 (220) 2021 01 04 (210) 522848
(151) 2021 05 26 (441) 2021 02 08
(732) PAJĄK JAKUB HARVEO, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HARVEO
(510), (511) 36 agencje kredytowe, biura kredytowe, doradztwo 
dotyczące kredytów, doradztwo finansowe związane z  usługami 
kredytowymi, doradztwo kredytowe, doradztwo w  zakresie kredy-
tów hipotecznych, doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi 
na  nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo związane z  organizo-
waniem kredytów hipotecznych, doradztwo związane ze zwiększa-
niem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji o  kredytach, 
finansowanie kredytów, finansowanie kredytów handlowych, finan-
sowanie kredytów hipotecznych, finansowanie kredytów mieszka-
niowych, finansowanie kredytów osobistych, finansowanie poży-
czek, kredytów hipotecznych i  gwarancji, konsultacje kredytowe, 
kredyty hipoteczne i usługi finansowania, ocena zdolności kredyto-
wej firm i  osób prywatnych, ocena zdolności kredytowej przedsię-
biorstw, organizowanie kredytów, organizowanie kredytów hipo-
tecznych, organizowanie ubezpieczenia kredytów, organizowanie 
udzielania kredytów handlowych, pośrednictwo w umowach kredy-
towych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecz-
nych, pośrednictwo w  zakresie kredytów hipotecznych, pożyczki 
hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, refi-
nansowanie kredytów hipotecznych, sprawdzania zdolności kredy-
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towej, ubezpieczenia kredytów, udzielanie informacji dotyczących 
kredytów hipotecznych, udzielanie informacji finansowych zwią-
zanych ze  zdolnością kredytową firm i  osób fizycznych, udzielanie 
kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów 
hipotecznych i  pośrednictwo w  tym zakresie, udzielanie kredytów 
komercyjnych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie kre-
dytów pod zastaw hipoteczny i  pożyczek, usługi agencji kredyto-
wych, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi doradcze doty-
czące kredytów, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, 
usługi doradztwa związane z  kredytem, usługi kredytowe, usługi 
kredytowania nieruchomości, usługi kredytu konsumenckiego, usłu-
gi pośrednictwa w zakresie kredytów samochodowych, usługi ubez-
pieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi ubezpieczenio-
we związane z umowami kredytowymi, usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie doradztwa kredyto-
wego, usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi w zakresie kre-
dytów hipotecznych, usługi w zakresie kredytów finansowych, usługi 
w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi w zakresie organizo-
wania kredytów, usługi w zakresie przyznawania kredytów, zapyta-
nia i  konsultacje kredytowe, pośrednictwo w  zakresie ubezpieczeń 
na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, 
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usłu-
gi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, 
usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowe-
go w  zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczenio-
wego, usługi w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, agencje nieruchomości, agencje 
mieszkaniowe [mieszkania], agencje pośrednictwa w  handlu nieru-
chomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
dostarczanie nieruchomości na  rzecz osób trzecich, finansowanie 
inwestycji budowlanych, finansowanie projektów deweloperskich, 
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nierucho-
mości na  rzecz osób trzecich, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, organizowanie finansowania w  zakresie operacji 
budowlanych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w za-
kresie udziałów finansowych w  nieruchomościach, powiernictwo 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udziela-
nie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji do-
tyczących rynku nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie komer-
cyjnych nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomo-
ści, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posia-
dania własności na rzecz osób trzecich, zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, działalność finansowa, finansowe usługi bankowe, po-
średnictwo w usługach finansowych, doradztwo i analiza finansowa, 
doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie inwestycji mieszka-
niowych, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo 
finansowe, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowe-
go, pośrednictwo finansowe dla obcokrajowców, doradztwo w  za-
kresie kredytów i finansowania dla obcokrajowców .

(111) 340117 (220) 2020 12 22 (210) 522483
(151) 2021 05 20 (441) 2021 02 01
(732) MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEROO
(510), (511) 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu tele-
komunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usłu-
gi sieci telekomunikacyjnych .

(111) 340118 (220) 2020 05 25 (210) 513883
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) GOLEC MAREK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP MISTRZ PODATKÓW

(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .05 .17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biz-
nesowych!, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], przygotowywanie zeznań podatkowych!, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi wypełniania zeznań po-
datkowych, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, faktu-
rowanie, przygotowanie listy płac, 36 analizy finansowe, doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, informacje 
finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, transakcje 
finansowe, usługi badań dotyczących finansów, usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie finansami, wyceny fiskalne .

(111) 340119 (220) 2020 12 22 (210) 522534
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) IMPALL ROZWANDOWICZ BOCHEŃSKI SPÓŁKA JAWNA,  
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAFFT
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 26 .03 .01, 
26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 7 maszyny do  szycia, maszyny do  krojenia, maszyny 
do prasowania, maszyny do klejenia tekstyliów, maszyny do formo-
wania wyrobów odzieżowych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz 
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
za  pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych środ-
ków komunikacji w zakresie towarów: maszyny do szycia, maszyny 
do krojenia, maszyny do prasowania, maszyny do klejenia tekstyliów, 
maszyny do formowania wyrobów odzieżowych .

(111) 340120 (220) 2021 01 14 (210) 523176
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VENDO .ERP
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy systemów kompu-
terowych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowania 
komputerowe, programy komputerowe nagrane, 42 projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów kom-
puterowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, chmura 
obliczeniowa, doradztwo w  zakresie oprogramowania komputero-
wego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego .

(111) 340121 (220) 2021 01 18 (210) 523269
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VENDO .ERP
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(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .03 .23, 26 .05 .10, 26 .05 .18, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
27 .05 .17, 27 .05 .21, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy systemów kompu-
terowych, Komputerowe programy operacyjne, Oprogramowania 
komputerowe, Programy komputerowe nagrane, 42 Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów kom-
puterowych, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Chmura 
obliczeniowa, Doradztwo w  zakresie oprogramowania komputero-
wego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego .

(111) 340122 (220) 2021 01 29 (210) 523822
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) RADZISZEWSKI PIOTR URO CARE PIOTR RADZISZEWSKI;, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE Św . JERZEGO
(540) 

(591) zielony
(531) 02 .01 .03, 02 .01 .20, 02 .01 .23, 03 .03 .01, 03 .03 .17, 03 .03 .24, 
04 .03 .03, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 23 .01 .01, 27 .05 .01, 24 .17 .02, 29 .01 .11
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
medyczne, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Ochrona zdro-
wia, Opieka medyczna i  zdrowotna, Usługi medyczne w  dziedzinie 
urologii, Ambulatoryjna opieka medyczna, Badania medyczne, Bada-
nia medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Świadczenie 
usług medycznych, Usługi badań przesiewowych w  celu wykrycia 
raka prostaty, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka ją-
der, Usługi lekarskie, Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie badania 
moczu, Zapewnianie leczenia medycznego, Usługi w zakresie lecze-
nia medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki medycz-
nej, Świadczenie pomocy medycznej, Opieka pielęgniarska, Pomoc 
medyczna, Porady w zakresie farmakologii, Placówki opieki medycz-
nej, niehospitalizacyjne, Fizykoterapia .

(111) 340123 (220) 2020 10 28 (210) 520129
(151) 2021 04 22 (441) 2020 12 28
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurier Poranny
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .04 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopi-
sma, książki, druki, druki informacyjne i  reklamowe, afisze, albumy, 
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35 

publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama 
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowa-
nie wystaw w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmo-
wanie czasu reklamowego, prezentowanie produktów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi prenumeraty gazet, badanie 
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych 
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marke-
ting i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materia-
łów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, 
publikowanie elektroniczne on-line, publikowanie gazet elektronicz-
nych online, publikowanie książek i czasopism elektronicznych onli-
ne, usługi w zakresie publikowania online, usługi reporterskie, usługi 
wydawnicze, rozrywka, organizowanie gal, organizowanie wystaw 
i  konkursów, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, 
prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedzi-
ny rozrywki, organizowanie imprez w celach kulturalnych, edukacyj-
nych, rekreacyjnych i biznesowych .

(111) 340124 (220) 2020 09 11 (210) 518230
(151) 2021 04 23 (441) 2020 11 30
(732) KOWALSKI PIOTR MARCIN, Przeźmierowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rimini TRATTORIA OD 1996 R .
(540) 

(591) szary, biały
(531) 11 .03 .08, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], wina bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, 
aromatyzowane napoje gazowane, bazy do  koktajli bez alkoholu, 
napoje orzeźwiające, napoje owocowe i soki owocowe, napoje wa-
rzywne i  soki warzywne, niegazowane napoje bezalkoholowe, sor-
bety [napoje], soki, poncz bezalkoholowy, lemoniada, koncentraty 
do  sporządzania napojów owocowy, koncentraty do  sporządzania 
napojów bezalkoholowych, bezalkoholowe aromatyzowane napoje 
gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe prepa-
raty do produkcji napojów, 43 usługi barów i  restauracji, usługi re-
stauracyjne, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
restauracji fast-food, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, przygotowywanie 
posiłków i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
bary przekąskowe i bary sałatkowe, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, restauracje oferujące dania na wynos, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach i w bistrach, pizzerie, usługi za-
opatrzenia w żywność  .

(111) 340125 (220) 2020 10 13 (210) 519424
(151) 2021 04 14 (441) 2020 12 28
(732) OWOCOWE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PSZCZÓŁEK
(510), (511) 32 mieszane soki owocowe, koncentraty soków owoco-
wych .

(111) 340126 (220) 2020 09 18 (210) 518452
(151) 2021 02 10 (441) 2020 10 26
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(732) HERMAN OLEKSANDR, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobry Aptekarz
(540) 

(591) zielony
(531) 02 .01 .10, 02 .01 .23, 02 .09 .12, 16 .03 .13, 24 .13 .01, 27 .05 .01, 
29 .01 .03
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, olej spożywczy, olej z rokitni-
ka, olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, olej z pestek dyni, 
olej z  miąższu rokitnika, olej z  pestek rokitnika, olej z  arbuza, olej 
z  amarantusa, olej sezamowy, olej konopny (konopia siewna), olej 
z orzechów włoskich, olej z dzikiej róży, olej cedrowy, olej z zalążków 
pszenicy .

(111) 340127 (220) 2020 10 20 (210) 519819
(151) 2021 03 09 (441) 2020 11 23
(732) LEDWOŃ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE M-ELEKTROSTATYK, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cuzo
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .01, 26 .13 .25, 03 .09 .01, 03 .09 .24
(510), (511) 20 leżaki, krzesła składane, krzesła i taborety dla wędka-
rzy, fotele składane, łóżka polowe, stoliki składane, stoliki składane, 
stoliki turystyczne, turystyczne meble składane, 28 artykuły myśliw-
skie i  wędkarskie, przybory wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, 
podpórki na wędki, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży deta-
licznej, hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej sprzętu sportowego, tu-
rystycznego i biwakowego, leżaków, krzeseł składanych, krzeseł i ta-
boretów dla wędkarzy, foteli składanych, łóżek polowych, stolików 
składanych, stolików turystycznych, turystycznych mebli składanych, 
namiotów, odzieży sportowej, artykułów myśliwskich i wędkarskich, 
przyborów wędkarskich, podbieraków dla wędkarzy, podpórek 
na wędki .

(111) 340128 (220) 2020 10 22 (210) 519823
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) KASZTELAN ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYBIJ PIĄTAKA
(540) 

(531) 26 .01 .05, 09 .01 .10, 02 .09 .17, 27 .05 .01
(510), (511) 43 usługi kawiarni i stołówek, usługi restauracyjne i ba-
rowe, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, usługi cateringowe, organizacja przyjęć [żywność 
i napoje] .

(111) 340129 (220) 2020 10 22 (210) 519826
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30

(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSM KANKA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko, 
śmietana, śmietanka uht, bita śmietana, serwatka, jogurty, jogurty 
do picia, jogurty typ grecki, napoje jogurtowe, napoje mleczne, kefi-
ry, maślanka, mleko zsiadłe, masło, masło osełkowe, mleko roślinne, 
mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, 
mleko bez laktozy, desery mleczne, sery, twarogi, ser śmietankowy, 
ser żółty, ser pleśniowy, biały ser, ser mieszany, ser owczy, przetwo-
rzony ser, ser kozi, ser wędzony, sery topione, sery dojrzewające, sub-
stytuty serów, serek mascarpone, dipy serowe, mieszanki serowe, 
paluszki serowe, fondue serowe, suszona serwatka, produkty sero-
warskie, świeży biały ser, ser podpuszczkowy, ser typ włoski (moz-
zarella, ser typ grecki (feta), ser smażony, serki do smarowania, serki 
kanapkowe, serek wiejski, ser sałatkowy, ser tarty, serki homogenizo-
wane .

(111) 340130 (220) 2020 10 22 (210) 519827
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANKA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko, 
śmietana, śmietanka uht, bita śmietana, serwatka, jogurty, jogurty 
do picia, jogurty typ grecki, napoje jogurtowe, napoje mleczne, kefiry, 
maślanka, mleko zsiadłe, masło, masło osełkowe, mleko roślinne, mle-
ko migdałowe, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko 
bez laktozy, desery mleczne, sery, twarogi, ser śmietankowy, ser żółty, 
ser pleśniowy, biały ser, ser mieszany, ser owczy, przetworzony ser, ser 
kozi, ser wędzony, sery topione, sery dojrzewające, substytuty serów, 
serek mascarpone, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, 
fondue serowe, suszona serwatka, produkty serowarskie, świeży biały 
ser, ser podpuszczkowy, ser typ włoski (mozzarella, ser typ grecki (feta), 
ser smażony, serki do smarowania, serki kanapkowe, serek wiejski, ser 
sałatkowy, ser tarty, serki homogenizowane .

(111) 340131 (220) 2020 10 22 (210) 519834
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MANUFAKTURA KAWY
(540) 

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 15 .07 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 05 .07 .27, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 30 kawa .

(111) 340132 (220) 2020 10 22 (210) 519839
(151) 2021 03 23 (441) 2020 11 30
(732) MOMOT PRZEMYSŁAW DNIPRO, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENT PERŁOWY
(540) 

(591) biały, czarny, żółty
(531) 17 .02 .05, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 43 hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i  turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi obiektów 
gościnnych, wynajem zakwaterowania tymczasowego w  domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, zakwaterowanie na pobyt czasowy .

(111) 340133 (220) 2020 10 23 (210) 519864
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) WODMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WODMIAR
(510), (511) 9 czujniki ciepła [termostaty], mierniki ciepła, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do monitorowania zużycia 
ciepła, urządzenia do pomiaru energii cieplnej, wodomierze, opro-
gramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania 
liczników, regulatory termiczne [termostaty], regulatory termosta-
tyczne, termostaty elektryczne, termostaty pokojowe, termostatycz-
ne urządzenia sterujące, urządzenia do  regulowania temperatury 
[termostaty], urządzenia sterujące temperaturą, [termostaty], foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycz-
nej z energii słonecznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, instala-
cje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], moduły fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej, oprogramowanie kompute-
rowe do  użytku w  zdalnym odczycie liczników, 11 pompy ciepła, 
urządzenia do  wykrywania temperatury [zawory termostatyczne] 
do  grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia kontrolujące 
temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne] do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, kotły gazowe do  centralnego ogrze-
wania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do zaopa-
trywania domu w  ciepłą wodę, kotły do  centralnego ogrzewania, 
kotły do  instalacji grzewczych, kotły grzewcze, kotły wody gorącej, 
instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, armatura bezpieczeń-
stwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do regu-
lacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych 
lub gazowych, armatura łazienkowa do  kontroli wody, armatura 
regulacyjna i  zabezpieczająca do  urządzeń wodnych, instalacje sa-
nitarne i  łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
instalacje sanitarne, zawory jako części instalacji sanitarnych, in-
stalacje kanalizacyjne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
35 odczytywanie liczników mediów do  celów fakturowania, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  instalacjami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z  instalacjami sanitarnymi, 37 insta-
lacja systemów odprowadzania ciepła, konserwacja, naprawa i  od-
nowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, montaż i  konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazo-
wych i wodociągowych, naprawa systemów kanalizacji, budowa in-
stalacji wodociągowych, 42 projektowanie i planowanie techniczne 
systemów kanalizacyjnych .

(111) 340134 (220) 2020 10 23 (210) 519867
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) WODMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODMIAR
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .02 .07, 26 .11 .03, 26 .11 .25
(510), (511) 9 czujniki ciepła [termostaty], mierniki ciepła, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do monitorowania zużycia 
ciepła, urządzenia do pomiaru energii cieplnej, wodomierze, opro-
gramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania 
liczników, oprogramowanie komputerowe do  użytku w  zdalnym 
odczycie liczników, regulatory termiczne [termostaty], regulatory 
termostatyczne, termostaty elektryczne, termostaty pokojowe, ter-
mostatyczne urządzenia sterujące, urządzenia do regulowania tem-

peratury [termostaty], urządzenia sterujące temperaturą, [termosta-
ty], fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], moduły fotowoltaiczne, urządzenia foto-
woltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 11 pompy ciepła, 
urządzenia do  wykrywania temperatury [zawory termostatyczne] 
do  grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia kontrolujące 
temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne] do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, kotły gazowe do  centralnego ogrze-
wania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do zaopa-
trywania domu w  ciepłą wodę, kotły do  centralnego ogrzewania, 
kotły do  instalacji grzewczych, kotły grzewcze, kotły wody gorącej, 
instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, armatura bezpieczeń-
stwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do regu-
lacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych 
lub gazowych, armatura łazienkowa do  kontroli wody, armatura 
regulacyjna i  zabezpieczająca do  urządzeń wodnych, instalacje sa-
nitarne i  łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
instalacje sanitarne, zawory jako części instalacji sanitarnych, in-
stalacje kanalizacyjne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
35 odczytywanie liczników mediów do  celów fakturowania, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  instalacjami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z  instalacjami sanitarnymi, 37 insta-
lacja systemów odprowadzania ciepła, konserwacja, naprawa i  od-
nowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, montaż i  konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazo-
wych i wodociągowych, naprawa systemów kanalizacji, budowa in-
stalacji wodociągowych, 42 projektowanie i planowanie techniczne 
systemów kanalizacyjnych .

(111) 340135 (220) 2020 10 22 (210) 519870
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) LE THANH HOA, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKRETY SADU GOSPODARSTWO SADOWNICZE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 24 .17 .02, 05 .07 .13, 27 .01 .06, 05 .13 .25
(510), (511) 29 owoce przetworzone, 31 owoce świeże, 32 soki .

(111) 340136 (220) 2020 10 21 (210) 519871
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liposovit
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy 
do  użytku w  produkcji kosmetyków, witaminy do  użytku w  pro-
dukcji farmaceutyków, witaminy do  użytku w  produkcji żywności, 
suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, sta-
bilizatory do witamin, ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywcze-
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go, ekstrakty roślinne do  celów przemysłowych, ekstrakty roślinne 
do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne stosowane 
do produkcji pasz zwierzęcych, dodatki biologiczne służące do prze-
kształcania roślin w  pasze rolnicze, 5 witaminy i  preparaty witami-
nowe, mieszane preparaty witaminowe, preparaty zawierające wi-
taminę d, preparaty zawierające witaminę a, preparaty zawierające 
witaminę c, preparaty zawierające witaminę b, tabletki witaminowe, 
musujące tabletki witaminowe, żelki witaminowe, krople witami-
nowe, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami 
do  celów medycznych, dodatki witaminowe w  płynie, suplementy 
witaminowe w postaci plastrów, witaminy dla zwierząt, suplementy 
witaminowe dla zwierząt, dodatki witaminowe i  mineralne suple-
menty dietetyczne i  odżywcze, dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi nieprzezna-
czone do  celów leczniczych, dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, dodatki do żywności do celów niemedycznych, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy 
do celów medycznych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt 
gospodarskich .

(111) 340137 (220) 2020 10 23 (210) 519890
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOVNIA LODY . CIASTA . DESERY .
(540) 

(591) ciemnoszary
(531) 08 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .06, 27 .03 .15
(510), (511) 30 wypieki, ciasta, torty, wyroby cukiernicze, schłodzone 
desery, desery lodowe, lody, lody wielosmakowe, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
gotowe desery [na  bazie czekolady], 35 usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: wypieki, ciasta, torty, wyroby cukiernicze, schłodzone de-
sery, desery lodowe, lody, lody wielosmakowe, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, gotowe desery (wyroby piekarnicze), go-
towe desery (na bazie czekolady) .

(111) 340138 (220) 2020 10 23 (210) 519892
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) IDEC-SADKOWSKA IWONA, SADKOWSKI WAWRZYNIEC 
PROACTIVE MED SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LabMed Diagnostyczne Laboratorium Medyczne
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, środki sa-
nitarne do  celów medycznych, substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do  plombowania zębów, woski dentystyczne, środki 
odkażające, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowa-
nia, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, diagnostyka, 
analityka medyczna, leczenie, badania i  terapia psychologiczna, 
rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i  ortodoncja, 

usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumen-
tacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie 
szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej, placów-
ki opieki medycznej bez hospitalizacji, placówki rekonwalescencji, 
kliniki lecznicze, usługi medyczne, pomoc medyczna i ratownictwo 
medyczne, usługi położnicze, porady w  zakresie farmakologii, po-
rady psychologiczne, rehabilitacja dla osób maltretowanych, usługi 
telemedyczne, usługi badań i  konsultacji medycznych, medyczna 
opieka pielęgniarska, usługi optyczne, usługi w  zakresie: domy dla 
rekonwalescentów i starców, hospicja, aromaterapia, chiropraktyka, 
chirurgia plastyczna, dentystyka, stomatologia, usługi banku krwi, 
fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, implantacja włosów, 
łaźnie publiczne i tureckie, manicure, masaż, salony piękności, usługi 
w zakresie solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych i solariów, 
badania i porady lekarskie .

(111) 340139 (220) 2020 09 03 (210) 517793
(151) 2021 02 05 (441) 2020 10 19
(732) KRUK WOJCIECH, Radzionków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BETASOFT
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe, interak-
tywne oprogramowanie komputerowe, gry wideo nagrane na dys-
ku [oprogramowanie komputerowe], edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 42 usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania, usługi 
w zakresie projektowania .

(111) 340140 (220) 2020 04 03 (210) 512217
(151) 2021 01 25 (441) 2020 10 05
(732) KUBICZEK MAREK EUROMED, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPERMAX
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i  detaliczna, w  tym za  pośred-
nictwem Internetu, następujących towarów: urządzeń i  maszyn 
do oczyszczania powietrza, nawilżaczy powietrza ultradźwiękowych, 
poduszek do  celów medycznych, poduszek masażerów shiatsu, ma-
sażerów shiatsu 3D do pleców i karku, elektrostymulatorów nerwów, 
przyrządów i urządzeń do masażu, materaców magnetycznych do ce-
lów medycznych, materaców do celów medycznych, łóżek specjalnie 
skonstruowane do celów medycznych, robotów do mycia okien, gier 
komputerowych, konsoli retro przenośnych, artykułów gospodarstwa 
domowego takich jak odkurzacze, roboty kuchenne, sprzętu radiowo-
-telewizyjnego, komputerów i  sprzętu komputerowego, takiego jak 
monitory, drukarki, myszy, doradztwo gospodarcze, organizowanie 
promocji i wystaw wyżej wymienionych towarów .

(111) 340141 (220) 2020 10 23 (210) 519893
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) IDEC-SADKOWSKA IWONA, SADKOWSKI WAWRZYNIEC 
PROACTIVE MED SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proactive MED
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 02 .03 .23, 02 .09 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
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(510), (511) 35 usługi w  zakresie handlu i  usługi informacyjne dla 
konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzenie 
hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna arty-
kułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmety-
ków oraz aparatury i wyposażenia, mebli stosowanych w lecznictwie 
i  szpitalnictwie, analizy kosztów, badania w  dziedzinie działalności 
gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w  spra-
wach działalności gospodarczej w szczególności medycznej, doradz-
two w  zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w  zakresie 
działalności gospodarczej w szczególności medycznej, pozyskiwanie 
danych i ich systematyzacja w komputerowych bazach danych, wy-
szukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, publikowa-
nie tekstów reklamowych, sortowane danych w bazach komputero-
wych, informacje statystyczne, informacje statystyczne medyczne, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, w sklepie wie-
lobranżowym, w sieci sklepów, w hurtowni i sieci hurtowni, poprzez 
katalog, wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając 
środków telekomunikacji oraz poprzez stronę web obejmujące: pro-
dukty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, sub-
stancje dietetyczne do  celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
środki odkażające, zioła i produkty zielarskie na bazie wapna do ce-
lów farmaceutycznych, aparaturę i  instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne i stomatologiczne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły, 
sprzęt, przyrządy i aparaty ortopedyczne, meble medyczne, sprzęt, 
przyrządy, aparaty, urządzenia i instrumenty do celów rehabilitacyj-
nych, medycznych i  leczniczych, 41 usługi w zakresie-chronometrii 
na  zawodach sportowych, doradztwo zawodowe w  szczególności 
profilaktyka w ramach medycyny pracy, edukacja, informacje o edu-
kacji, imprezy sportowe, kluby zdrowia, kursy korespondencyjne, 
publikowanie książek, kształcenie praktyczne w  szczególności me-
dyczne, kultura fizyczna, mikro-wydawnictwa, nauczanie w zakresie 
kształcenia właściwych podstaw pro zdrowotnych, obozy sportowe, 
obozy wakacyjne, obsługa publikacji elektronicznych on-line, orga-
nizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, pracowni specja-
listycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, zawodów sportowych 
i  konkursów, produkcja filmów, publikacja elektroniczna on-line 
książek i  periodyków, publikowanie tekstów i  książek, informacje 
o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku i leczenia 
uzdrowiskowego, organizowanie wystaw z kulturą lub edukacja, po-
radnictwo zawodowe medyczne, pośrednictwo w zakresie edukacji 
i/lub kształcenia medycznego, 42 usługi prowadzenia prac badaw-
czych i  rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi świad-
czeń zdrowotnych służące do  zachowania, przywracania, poprawy 
lub zachowania, zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnostyka, 
analityka medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, re-
habilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi 
w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji me-
dycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali 
i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej, placówki opieki 
medycznej bez hospitalizacji, placówki rekonwalescencji, pomoc me-
dyczna, kliniki lecznicze, usługi medyczne, usługi położnicze, pomoc 
medyczna i ratownictwo medyczne, porady w zakresie farmakologii, 
porady psychologiczne, rehabilitacja dla osób maltretowanych, usłu-
gi telemedyczne, usługi badań i konsultacji medycznych, medyczna 
opieka pielęgniarska, usługi optyczne, usługi w  zakresie: domy dla 
rekonwalescentów i  starców, hospicja, aromaterapia, usługi banku 
krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, dentystyka, stomatologia, 
fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, implantacja włosów, 
łaźnie publiczne i tureckie, manicure, masaż, salony piękności, usługi 
w zakresie solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych i solariów .

(111) 340142 (220) 2020 10 23 (210) 519895
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) KOCHANOWSKA ANNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMilios
(510), (511) 41 badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), 
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakre-
sie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
doradztwo w  zakresie szkoleń, doradztwo w  zakresie szkoleń me-
dycznych, doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodo-

wego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], edu-
kacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], edukacja zawodo-
wa, edukacyjne usługi doradcze, kształcenie ustawiczne, kształcenie 
uzupełniające [pomaturalne], kształcenie na  uniwersytetach 
i  w  szkołach wyższych, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy 
szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kur-
sy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe z za-
kresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szko-
leniowe związane z  obsługą klienta, kursy w  zakresie rozwoju 
osobistego, nauczanie, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie 
w  dziedzinie medycyny, nauczanie w  zakresie zdrowia, nauczanie 
w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie pielęgnacji 
urody, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, organizacja i przepro-
wadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie se-
minariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów 
i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja warsztatów i se-
minariów, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja 
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkole-
niowych, organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadza-
nie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, organizowanie i  prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach 
edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie wykładów w  celach 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowa-
nie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji edu-
kacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących me-
tody samokształcenia, organizowanie programów szkoleniowych, or-
ganizowanie seminariów, organizowanie warsztatów, organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie wykładów, organizowa-
nie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pro-
wadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów internetowych 
w zakresie diet, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, pro-
wadzenie seminariów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, pro-
wadzenie zajęć, prowadzenie zajęć w  zakresie odżywiania, prowa-
dzenie zajęć dotyczących redukcji wagi, prowadzenie zajęć 
dotyczących kontrolowania wagi, seminaria edukacyjne, skompute-
ryzowane szkolenia, świadczenie usług edukacyjnych w  zakresie 
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świad-
czenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, świadczenie usług 
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia eduka-
cyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia perso-
nelu, szkolenia w  dziedzinie medycyny, szkolenia w  zakresie odży-
wiania, szkolenia z prezentacji żywności, szkolenie w zakresie diety 
[nie  medyczne], szkolenie w  zakresie zdrowia i  wellness, szkolenie 
w  zakresie ziołolecznictwa, szkolenie w  zakresie żywienia [nie  me-
dyczne], trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, 
usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdro-
wia, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi eduka-
cyjne w  zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne z  zakresu 
medycyny, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi szko-
lenia pielęgniarek i  pielęgniarzy, usługi szkolenia personelu, usługi 
trenerskie, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi w zakresie 
edukacji i  nauczania, usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], usługi 
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, warsztaty w celach 
edukacyjnych, warsztaty w  celach szkoleniowych, 44 badania me-
dyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości me-
dycznych, doradztwo w  zakresie leczenia farmakologicznego, do-
radztwo w  zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, informacja medyczna, kliniki 
medyczne, organizowanie leczenia medycznego, pomoc medyczna, 
poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane ze  stre-
sem, poradnictwo w  zakresie zdrowia publicznego, prowadzenie 
placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, przy-
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gotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, psychia-
tria, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycz-
nych, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji 
medycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji 
pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami medycznymi, udzielanie porad medycznych w za-
kresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dzie-
dzinie medycyny, usługi analiz medycznych związane z  leczeniem 
pacjentów, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, 
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze doty-
czące problemów medycznych, usługi doradcze związane z usługa-
mi medycznymi, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi infor-
macyjne w  zakresie opieki medycznej, usługi lekarskie, usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medycz-
ne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi 
paramedyczne, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki 
i  szpitale, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska 
[spa], usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi psychiatryczne, usługi spa medycznych, usługi w zakresie ba-
dań lekarskich, usługi w  zakresie badań medycznych, mianowicie 
ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie lekarskich wizyt domo-
wych, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie pato-
logii, usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, usługi 
w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wykonywanie 
badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, przygoto-
wywanie i wydawanie lekarstw, porady w zakresie farmakologii, spo-
rządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, udzielanie in-
formacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących 
przygotowywania i  wydawania leków, udzielanie informacji farma-
ceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi do-
radcze i  informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, 
usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem inter-
netu, związane z  produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze 
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, wydawa-
nie środków farmaceutycznych, analiza zachowania do  celów me-
dycznych, badania psychologiczne, badanie osobowości do  celów 
psychologicznych, badanie osobowości [usługi w  zakresie zdrowia 
psychicznego], doradztwo psychologiczne, doradztwo związane 
z  psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje 
psychologiczne, leczenie psychologiczne, leczenie uzależnienia 
od  narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od  narkotyków, 
leczenie w  zakresie kontroli wagi ciała, leczenie pacjentów uzależ-
nionych od  substancji narkotycznych, leczenie odwykowe pacjen-
tów nadużywających środki odurzające, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, terapia zajęciowa i rehabilita-
cja, terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia mowy i słuchu, tera-
pia ciepłem [medyczna], poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, porady psy-
chologiczne, przeprowadzanie ocen i  badań psychologicznych, 
przeprowadzanie testów psychometrycznych do  celów medycz-
nych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycz-
nych, przygotowywanie profili psychologicznych, przygotowywanie 
profilów psychologicznych do  celów medycznych, psychoterapia, 
psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów psychologicz-
nych, terapia psychologiczna dla małych dzieci, testy psychiatryczne, 
udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udziela-
nie informacji z zakresu psychologii, usługi doradcze dotyczące za-
chowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakre-
sie sportu, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi 
psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psychologicz-
nych, usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w za-
kresie psychologii pracy, usługi w zakresie psychologii dla osób indy-
widualnych i  grup, usługi w  zakresie testów psychologicznych, za-
pewnianie leczenia psychologicznego, usługi diagnozy 
psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych .

(111) 340143 (220) 2020 10 23 (210) 519914
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE MACHINERY, 
Popów (PL)
(540) (znak słowny)

(540) CARTER
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i  górnictwa, maszyny budowlane, ma-
szyny do  budowy dróg, maszyny budowlane do  konstrukcji beto-
nowych, maszyny rolnicze, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], 
maszyny rolkowe [przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny 
rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze 
do nawożenia, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], maszyny 
rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, 
maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbiera-
nia trawy, maszyny rolnicze w  postaci przyczep, maszyny rolnicze 
do  przycinania trawy, maszyny do  użytku w  rolnictwie, maszyny 
i  urządzenia rolnicze, ogrodnicze i  leśne, maszyny do  uprawiania 
ziemi do  użytku rolniczego, opryskiwacze [maszyny] rozpylające 
herbicydy do  użytku w  rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpy-
lające środki grzybobójcze do  użytku w  rolnictwie, opryskiwacze 
[maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 
maszyny do  robót ziemnych, równiarki [maszyny do  robót ziem-
nych], ładowarki [maszyny do  robót ziemnych], maszyny do  robót 
przy fundamentach, zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki 
[maszyny do robót ziemnych], koparki (czerparki) [maszyny do robót 
ziemnych], pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, 
maszyny ogrodnicze, kafary [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], 
maszyny wydobywcze, świdry [maszyny], maszyny wytrząsające, 
maszyny montażowe, wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące, 
pogłębiacze [maszyny], transportery [maszyny], siewniki [maszyny], 
maszyny transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne separatory 
[maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny umieszcza-
jące beton, koparki (czerparki) [maszyny], maszyny do  mieszania, 
maszyny do  rozprowadzania, narzędzia ogrodnicze [maszyny], ko-
parki, koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki będące 
ruchomymi maszynami, koparki do  rowów [maszyny], ładowarki 
[maszyny], ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe 
[maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia [maszyny], 
dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wibratory do betonu, 
urządzenia wibracyjne, zagęszczacze, maszyny do  zagęszczania 
gruntu, maszyny do  zagęszczania, maszyny do  mieszania betonu, 
kontenery i mieszarki w jednym do produkcji betonu, pompy do be-
tonu, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, maszyny 
do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny do cięcia trawni-
ków, maszyny do cięcia na wióry, maszyny do cięcia drewna na wió-
ry, ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny do  robót ziemnych], 
ładowarki [przenośniki], podnośniki [urządzenia], podnośniki hy-
drauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, 
podnośniki platformowe, podnośniki do ładunków, podnośniki me-
chaniczne i  hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki 
[maszyny], podnośniki do  użytku z  pojazdami, elektryczne podno-
śniki do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojazdów 
lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budowlane, dźwigi 
towarowe, wyciągi [dźwigi] .

(111) 340144 (220) 2020 10 23 (210) 519917
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE MACHINERY, 
Popów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUROBAGGER
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i  górnictwa, maszyny budowlane, ma-
szyny do  budowy dróg, maszyny budowlane do  konstrukcji beto-
nowych, maszyny rolnicze, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], 
maszyny rolkowe (przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny 
rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze 
do nawożenia, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], maszyny 
rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, 
maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbiera-
nia trawy, maszyny rolnicze w  postaci przyczep, maszyny rolnicze 
do  przycinania trawy, maszyny do  użytku w  rolnictwie, maszyny 
i  urządzenia rolnicze, ogrodnicze i  leśne, maszyny do  uprawiania 
ziemi do  użytku rolniczego, opryskiwacze [maszyny] rozpylające 
herbicydy do  użytku w  rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpy-
lające środki grzybobójcze do  użytku w  rolnictwie, opryskiwacze 
[maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, 
maszyny do  robót ziemnych, równiarki [maszyny do  robót ziem-
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nych], ładowarki [maszyny do  robót ziemnych] ., maszyny do  robót 
przy fundamentach, zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki 
[maszyny do robót ziemnych], koparki (czerparki) [maszyny do robót 
ziemnych], pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, 
maszyny ogrodnicze, kafary [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], 
maszyny wydobywcze, świdry [maszyny], maszyny wytrząsające, 
maszyny montażowe, wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące, 
pogłębiacze [maszyny], transportery [maszyny], siewniki [maszyny], 
maszyny transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne separatory 
[maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny umieszcza-
jące beton, koparki (czerparki) [maszyny], maszyny do  mieszania, 
maszyny do  rozprowadzania, narzędzia ogrodnicze [maszyny], ko-
parki, koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki będące 
ruchomymi maszynami, koparki do  rowów [maszyny], ładowarki 
[maszyny], ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe 
[maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia [maszyny], 
dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wibratory do betonu, 
urządzenia wibracyjne, zagęszczacze, maszyny do  zagęszczania 
gruntu, maszyny do  zagęszczania, maszyny do  mieszania betonu, 
kontenery i mieszarki w jednym do produkcji betonu, pompy do be-
tonu, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, maszyny 
do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny do cięcia trawni-
ków, maszyny do cięcia na wióry, maszyny do cięcia drewna na wió-
ry, ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny do  robót ziemnych], 
ładowarki [przenośniki], podnośniki [urządzenia], podnośniki hy-
drauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, 
podnośniki platformowe, podnośniki do ładunków, podnośniki me-
chaniczne i  hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki 
[maszyny], podnośniki do  użytku z  pojazdami, elektryczne podno-
śniki do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojazdów 
lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budowlane, dźwigi 
towarowe, wyciągi [dźwigi], 12 ładowarki [wózki widłowe], mobilne 
wózki widłowe, wózki widłowe mogące poruszać się po każdym te-
renie, ciągniki, ciągniki siodłowe, traktory, ciągniki, ciągniki do celów 
rolniczych, ciągniki siodłowe z  naczepą, ciągniki drogowe do  cią-
gnięcia naczep, mobilne wózki widłowe, taczki, taczki ręczne, pod-
nośniki widłowe, podnośniki widłowe i ich części konstrukcyjne .

(111) 340145 (220) 2020 10 22 (210) 519918
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Yogo Delight
(510), (511) 3 kosmetyki kąpielowe, kosmetyki do pielęgnacji ciała .

(111) 340146 (220) 2020 10 26 (210) 519933
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) befame
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble 
tapicerowane, meble skórzane, narożniki [meble], meble wielofunk-
cyjne, meble sypialne, meble wypoczynkowe, meble do  siedzenia, 
meble modułowe [kombinowane], meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, meble z opcją zmieniania w łóżka, zestawy mebli, kanapy, sofy, 
fotele, podnóżki, pufy [meble], elementy meblowe, płyty meblowe, 
panele meblowe, elementy metalowe mebli segmentowych [meble], 
osprzęt niemetalowy do  mebli, gałki do  frontów meblowych, nie-
metalowe, półki [meble], szafki, fronty szuflad, drzwiczki do  mebli, 
wyroby stolarskie, fronty do szaf i szafek, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  meblami, usługi pośrednictwa handlowego w  obrocie meblami, 
usługi sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów użyt-

ku domowego, artykułów dekoracyjnych, tekstyliów, 37 odnowa, 
naprawa i  konserwacja mebli, instalacja mebli, instalowanie mebli 
na  wymiar, renowacja mebli, tapicerowanie mebli, naprawa i  kon-
serwacja tapicerki, czyszczenie mebli, czyszczenia tapicerki, 42 pro-
jektowanie mebli, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
usługi konsultacyjne w  zakresie projektowania wnętrz, usługi pro-
jektowania w zakresie umeblowania, usługi w zakresie architektury 
i projektowania wnętrz .

(111) 340147 (220) 2020 10 26 (210) 519936
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) MITRĘGA AGNIESZKA LEXPERIENCE . KANCELARIA RADCY 
PRAWNEGO, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lexme
(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo prawne związane 
z prawami własności intelektualnej, doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, mediacja [usługi prawne], porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, usługi doradcze związane z prawami konsumenta 
[doradztwo prawne], usługi informacji prawnej, usługi monitorowa-
nia prawnego, usługi prawne, usługi prawne dotyczące nabywania 
własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towa-
rowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro 
bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, 
usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne w zakresie me-
diacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakre-
sie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi 
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wyko-
rzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawa-
mi licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi 
prawne związane z  ochroną i  wykorzystywaniem praw autorskich 
do  produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i  muzycznych, 
usługi prawne związane z  wykorzystywaniem praw do  transmisji, 
usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi praw-
ne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrew-
nymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane 
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne związane 
z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane 
z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi 
prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne zwią-
zane z  eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne 
związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z pro-
dukcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi reje-
stracyjne (prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów [usługi prawne], usługi w zakresie doradztwa prawnego .

(111) 340148 (220) 2020 10 26 (210) 519943
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zimny flow & gurska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr, preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów .

(111) 340149 (220) 2020 10 26 (210) 519944
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Owo
(510), (511) 3 środki i preparaty do czyszczenia naczyń, środki i pre-
paraty neutralizujące i  konserwujące (zawarte w  klasie 3), środki 
do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów ga-



Nr 17/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 129

stronomicznych, detergenty do zmywarek, detergenty do zmywarek 
w postaci żelu, detergenty do zmywania naczyń, płynne detergenty 
do  zmywarek, mydło w  płynie do  mycia naczyń, proszek do  zmy-
warek, środki ułatwiające suszenie do  zmywarek naczyń, środki 
do  zmywania naczyń, środki do  płukania do  zmywarek, tabletki 
do  zmywarek, środki do  czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do  zmywania pasty do  podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa-
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar-
stwa domowego, preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty 
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za-
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz-
czenia rur kanalizacyjnych, ziewów i  toalet, preparaty czyszczące 
do  piekarników, preparaty czyszczące do  samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do  czyszczenia szkła i  luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do  tkanin, dodatki do  prania, preparaty do  wybielania, krochmal 
do  prania, preparaty do  prania do  suszarek, preparaty czyszczące 
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów do-
mowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na uży-
tek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła de-
zynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty anty-
bakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające 
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, 
fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające 
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do  celów medycz-
nych, roztwory odkażające do  wycierania powierzchni, preparaty 
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet .

(111) 340150 (220) 2020 10 26 (210) 519945
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milove
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, biały, granatowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele my-
jące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizują-
ce i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty 
czyszczące, środki do  szorowania, preparaty myjące do  powierzchni 
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do  zmywarek, środki 
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe pły-
ny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty 
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nada-
wania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania 
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do ce-
lów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy 
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych 
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i  toalet, 
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samo-
chodów, szampony samochodowe, preparaty do  czyszczenia szkła 

i  luster, preparaty do  usuwania pleśni, preparaty do  prania, proszki 
do  prania, odplamiacze, dodatki do  prania, kulki do  prania z  deter-
gentem, zmiękczacze do tkanin, mydła do prania, środki do płukania 
do  prania, preparaty do  wybielania, środki zmiękczające do  tkanin, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czysz-
czące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów 
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów 
medycznych, roztwory odkażające do  wycierania powierzchni, od-
świeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet .

(111) 340151 (220) 2020 10 26 (210) 519946
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Owo
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 01 .01 .02, 01 .01 .10, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 3 środki i preparaty do czyszczenia naczyń, środki i pre-
paraty neutralizujące i  konserwujące (zawarte w  klasie 3), środki 
do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów ga-
stronomicznych, detergenty do zmywarek, detergenty do zmywarek 
w postaci żelu, detergenty do zmywania naczyń, płynne detergenty 
do  zmywarek, mydło w  płynie do  mycia naczyń, proszek do  zmy-
warek, środki ułatwiające suszenie do  zmywarek naczyń, środki 
do  zmywania naczyń, środki do  płukania do  zmywarek, tabletki 
do  zmywarek, środki do  czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do  zmywania pasty do  podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa-
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar-
stwa domowego, preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty 
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za-
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz-
czenia rur kanalizacyjnych, ziewów i  toalet, preparaty czyszczące 
do  piekarników, preparaty czyszczące do  samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do  czyszczenia szkła i  luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do  tkanin, dodatki do  prania, preparaty do  wybielania, krochmal 
do  prania, preparaty do  prania do  suszarek, preparaty czyszczące 
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów do-
mowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na uży-
tek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła de-
zynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty anty-
bakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające 
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, 
fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające 
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do  celów medycz-
nych, roztwory odkażające do  wycierania powierzchni, preparaty 
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet .

(111) 340152 (220) 2020 10 26 (210) 519947
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Owo
(540) 

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 01 .15 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 3 środki i preparaty do czyszczenia naczyń, środki i pre-
paraty neutralizujące i  konserwujące (zawarte w  klasie 3), środki 
do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów ga-
stronomicznych, detergenty do zmywarek, detergenty do zmywarek 
w postaci żelu, detergenty do zmywania naczyń, płynne detergenty 
do  zmywarek, mydło w  płynie do  mycia naczyń, proszek do  zmy-
warek, środki ułatwiające suszenie do  zmywarek naczyń, środki 
do  zmywania naczyń, środki do  płukania do  zmywarek, tabletki 
do  zmywarek, środki do  czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do  zmywania pasty do  podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa-
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar-
stwa domowego, preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty 
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za-
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz-
czenia rur kanalizacyjnych, ziewów i  toalet, preparaty czyszczące 
do  piekarników, preparaty czyszczące do  samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do  czyszczenia szkła i  luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do  tkanin, dodatki do  prania, preparaty do  wybielania, krochmal 
do  prania, preparaty do  prania do  suszarek, preparaty czyszczące 
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów do-
mowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na uży-
tek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła de-
zynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty anty-
bakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające 
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, 
fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające 
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do  celów medycz-
nych, roztwory odkażające do  wycierania powierzchni, preparaty 
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze 
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet .

(111) 340153 (220) 2020 10 26 (210) 519948
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) octagon
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 3 środki i  preparaty do  mycia, detergenty, mydła, żele 
myjące, środki i  preparaty do  czyszczenia, środki i  preparaty neu-
tralizujące i  konserwujące (zawarte w  klasie 3), uniwersalne środki 
i  preparaty czyszczące, środki do  szorowania, preparaty myjące 

do  powierzchni wodoodpornych, preparaty do  ręcznego mycia 
naczyń, środki do  mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty 
do  zmywarek, środki do  czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do  zmywania pasty do  podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa-
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar-
stwa domowego, preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty 
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za-
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz-
czenia rur kanalizacyjnych, ziewów i  toalet, preparaty czyszczące 
do piekarników, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące 
do  samochodów, woski samochodowe, środki do  polerowania sa-
mochodów, szampony samochodowe, płyny do czyszczenia przed-
niej szyby samochodowej, preparaty do  czyszczenia szkła i  luster, 
preparaty do  usuwania pleśni, preparaty do  prania, odplamiacze, 
zmiękczacze do  tkanin, dodatki do  prania, preparaty do  wybiela-
nia, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, prepara-
ty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe 
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez 
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfeku-
jące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, 
mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], prepa-
raty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, toaletowe 
środki sanitarne, detergenty do  celów medycznych, roztwory od-
każające do wycierania powierzchni, preparaty i  substancje do od-
świeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, 
dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet .

(111) 340154 (220) 2020 10 26 (210) 519949
(151) 2021 03 23 (441) 2020 12 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Milove
(510), (511) 3 środki i  preparaty do  mycia, detergenty, mydła, żele 
myjące, środki i  preparaty do  czyszczenia, środki i  preparaty neu-
tralizujące i  konserwujące (zawarte w  klasie 3), uniwersalne środki 
i  preparaty czyszczące, środki do  szorowania, preparaty myjące 
do  powierzchni wodoodpornych, preparaty do  ręcznego mycia 
naczyń, środki do  mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty 
do  zmywarek, środki do  czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do  zmywania pasty do  podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty 
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa-
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar-
stwa domowego, preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty 
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za-
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty 
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz-
czenia rur kanalizacyjnych, ziewów i  toalet, preparaty czyszczące 
do  piekarników, preparaty czyszczące do  samochodów, szampony 
samochodowe, preparaty do  czyszczenia szkła i  luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, proszki do prania, odpla-
miacze, dodatki do  prania, kulki do  prania z  detergentem, zmięk-
czacze do  tkanin, mydła do  prania, środki do  płukania do  prania, 
preparaty do  wybielania, środki zmiękczające do  tkanin, krochmal 
do  prania, preparaty do  prania do  suszarek, preparaty czyszczące 
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów do-
mowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników 
dezynfekujących, 5 toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów 
medycznych, roztwory odkażające do  wycierania powierzchni, od-
świeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze 
do toalet .

(111) 340155 (220) 2020 10 26 (210) 519954
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
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(732) RAULIN BOGUMIŁA SIŁA MARZEŃ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siła Marzeń
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 01 .05 .12, 24 .09 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, 39 planowanie i organizowanie podróży, planowa-
nie i  rezerwowanie podróży i  transportu za pomocą środków elek-
tronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi 
za  pomocą środków elektronicznych, planowanie, organizowanie 
i  rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie i  rezerwowanie 
podróży za pomocą środków elektronicznych, planowanie podróży, 
planowanie trasy podróży, udzielanie informacji związanych z  pla-
nowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą 
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z plano-
waniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, usługi w zakresie wczasów zorganizowanych zwią-
zane z planowaniem podróży, czarterowanie transportu, doradztwo 
w  zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji dotyczą-
cych transportu, logistyka transportu, organizacja transportu drogą 
lądową, morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, 
morskiego i  lądowego, organizowanie powietrznego transportu 
pasażerskiego, organizowanie samochodowego transportu pasa-
żerskiego, organizowanie samolotowego transportu pasażerskiego, 
organizowanie transportu, transport, usługi informacji, doradztwa 
i  rezerwacji w  zakresie transportu, 41 publikowanie, sprawozdaw-
czość i  pisanie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sporto-
we, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie spotkań 
i  konferencji, organizowanie seminariów i  konferencji, organizowa-
nie kongresów i  konferencji w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, organizowanie 
konferencji w  celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji, or-
ganizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, or-
ganizowanie i  obsługa konferencji, organizowanie i  prowadzanie 
konferencji i  seminariów, organizowanie i  prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongre-
sów, organizowanie konferencji w  celach edukacyjnych, organizo-
wanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji 
dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji związanych z roz-
rywką, usługi w  zakresie konferencji, organizowanie przedstawień, 
organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, usługi rezerwacji bi-
letów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 340156 (220) 2020 10 27 (210) 519959
(151) 2021 03 31 (441) 2020 12 14
(732) APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apeiron synthesis
(540) 

(591) czarny, niebieski, granatowy, fioletowy, jasnofioletowy
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .15
(510), (511) 1 katalizatory do  procesów chemicznych i  biochemicz-
nych, katalizatory polimeryzacji, środki chemiczne dla przemysłu, 
substancje do użytku w  laboratoriach, 42 badania naukowe i prze-
mysłowe, analiza i  badania chemiczne, usługi naukowo-technolo-
giczne, badania chemiczno-technologiczne, laboratoria chemiczne, 
usługi chemiczne .

(111) 340157 (220) 2020 07 27 (210) 516443
(151) 2021 01 12 (441) 2020 09 28
(732) INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORIGINO
(510), (511) 29 suszone warzywa, 30 przyprawy, przetworzone zioła, 
suszone zioła, 35 usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej następu-
jących towarów: suszone warzywa, przyprawy, przetworzone zioła, 
suszone zioła .

(111) 340158 (220) 2020 07 22 (210) 516310
(151) 2021 04 08 (441) 2020 12 21
(732) BUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fuksiarz .pl ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
(540) 

(531) 02 .09 .14, 05 .03 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w  tym reklama on-line 
w  sieci komputerowej, zarządzanie i  doradztwo w  sprawach dzia-
łalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie programami lojalnościowymi i  motywacyjnymi, 
administrowanie konkursami w  celach reklamowych, organizacja 
konkursów w  celach reklamowych, skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, promocja, reklama i  marketing stron in-
ternetowych on-line, usługi administracyjne, reklamowe i  biurowe 
związane z  rozrywką, konkursami, grami hazardowymi, hazardem, 
zakładami, grami karcianymi, zakładami sportowymi i  loteriami, 
pozyskiwanie i  systematyzacja danych związanych z  działalnością 
gospodarczą, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, pro-
mowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, reklama, w  tym promowanie produktów 
i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą układów ze  sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami sportowymi, pro-
gnozy i  analizy ekonomiczne, 38 telekomunikacja, komunikacja in-
teraktywna za pośrednictwem komputerów, usługi łączności świad-
czone w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, 
Internetowych linii czatowych, treści multimedialnych online, baz 
danych online, usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, 
forów dyskusyjnych w  Internecie, zapewnianie dostępu do  portalu 
do  współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do  wi-
tryn Internetowych z  grami hazardowymi i  zwykłymi, zapewnianie 
dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych 
i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, tre-
ści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, przesyłanie informacji za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, takiej jak Internet, w tym wiadomości, 
obrazów i informacji dotyczących rozrywki, konkursów, gier hazardo-
wych, hazardu, zakładów, gier kasynowych i zakładów sportowych, 
dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem 
Internetu, elektroniczna wymiana danych, usługi poczty elektronicz-
nej: przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, mobil-
ne usługi medialne w  postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja spor-
towa, nauczanie, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi salonów 
gier wirtualnej rzeczywistości, salony gier automatycznych, usługi 
rozrywkowe związane z  automatami do  gry, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakładów sportowych 
online, usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie obsługi 
skomputeryzowanej gry bingo, gry internetowe [nie  do  pobrania], 
gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych 
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za pomocą strony internetowej, usługi informacyjne w zakresie bile-
tów na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe lub sportowe, 42 usługi naukowe 
i  technologiczne, badania technologiczne, usługi technologiczne 
i  projektowanie w  tym zakresie, projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i  rozwój sprzętu 
komputerowego, projektowanie i  rozwój oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, konserwacja i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i opracowywania oprogramowania 
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczy-
wistości, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron interneto-
wych: utrzymywanie baz danych, udostępnianie oprogramowania 
w globalnej sieci komputerowej, hosting rozrywkowych treści mul-
timedialnych, przechowywanie treści rozrywkowych w formie elek-
tronicznej .

(111) 340159 (220) 2020 07 22 (210) 516341
(151) 2021 04 08 (441) 2020 12 21
(732) BUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) czarny
(531) 05 .03 .06, 02 .09 .14, 29 .01 .08
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w  tym reklama on-line 
w  sieci komputerowej, zarządzanie i  doradztwo w  sprawach dzia-
łalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie programami lojalnościowymi i  motywacyjnymi: 
administrowanie konkursami w  celach reklamowych, organizacja 
konkursów w  celach reklamowych, skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, promocja, reklama i  marketing stron in-
ternetowych on-line, usługi administracyjne, reklamowe i  biurowe 
związane z  rozrywką, konkursami, grami hazardowymi, hazardem, 
zakładami, grami karcianymi, zakładami sportowymi i  loteriami, 
pozyskiwanie i  systematyzacja danych związanych z  działalnością 
gospodarczą, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, pro-
mowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, reklama, w  tym promowanie produktów 
i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą układów ze  sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami sportowymi, pro-
gnozy i  analizy ekonomiczne, 38 telekomunikacja, komunikacja in-
teraktywna za pośrednictwem komputerów, usługi łączności świad-
czone w Internecie, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, 
internetowych linii czatowych, treści multimedialnych online, baz 
danych online, usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, 
forów dyskusyjnych w  Internecie, zapewnianie dostępu do  portalu 
do  współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do  wi-
tryn internetowych z  grami hazardowymi i  zwykłymi, zapewnianie 
dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych 
i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, tre-
ści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, przesyłanie informacji za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, takiej jak Internet, w tym wiadomości, 
obrazów i informacji dotyczących rozrywki, konkursów, gier hazardo-
wych, hazardu, zakładów, gier kasynowych i zakładów sportowych, 
dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem 
Internetu, elektroniczna wymiana danych, usługi poczty elektronicz-
nej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, mobil-

ne usługi medialne w  postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja spor-
towa, nauczanie, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi salonów 
gier wirtualnej rzeczywistości, salony gier automatycznych, usługi 
rozrywkowe związane z  automatami do  gry, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakładów sportowych 
online, usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie obsługi 
skomputeryzowanej gry bingo, gry internetowe [nie  do  pobrania], 
gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych 
za pomocą strony internetowej, usługi informacyjne w zakresie bile-
tów na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe lub sportowe, 42 usługi naukowe 
i  technologiczne, badania technologiczne, usługi technologiczne 
i  projektowanie w  tym zakresie, projektowanie i  opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i  rozwój sprzętu 
komputerowego, projektowanie i  rozwój oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, konserwacja i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i opracowywania oprogramowania 
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczy-
wistości, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron interneto-
wych, utrzymywanie baz danych, udostępnianie oprogramowania 
w globalnej sieci komputerowej, hosting rozrywkowych treści mul-
timedialnych, przechowywanie treści rozrywkowych w formie elek-
tronicznej .

(111) 340160 (220) 2020 10 02 (210) 519207
(151) 2021 04 07 (441) 2020 12 21
(732) NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAPTEIN
(510), (511) 1 białka do  użytku w  produkcji kosmetyków, napojów, 
produktów spożywczych i  suplementów diety, białko do  użytku 
przemysłowego, białko w  postaci surowca do  badań naukowych 
i  medycznych, ekstrakty roślinne do  użytku w  produkcji żywności 
i  napojów, produkty białkowe na  bazie rzepaku jako funkcjonalne 
dodatki do  żywności, izolat białka rzepakowego, białko pozyskane 
z rzepaku do produkcji żywności .

(111) 340161 (220) 2020 10 08 (210) 519219
(151) 2021 04 07 (441) 2020 12 21
(732) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA INDYKA Łukosz TRUST 4 FOOD
(540) 

(591) beżowy, biały, brązowy, czarny, szary
(531) 29 .01 .15, 03 .07 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 26 .11 .11, 
26 .11 .12, 26 .01 .05, 26 .01 .18, 09 .01 .10
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby mięsne, na-
biał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, ole-
je i tłuszcze jadalne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i  nasiona roślin strączkowych, przetworzone 
owady i larwy, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
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dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z  drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się głównie 
z indyka, gotowe posiłki składające się z indyka, gotowe posiłki z dro-
biu [drób jako składnik główny], potrawy mięsne gotowane, mrożone 
posiłki składające się głównie z drobiu, mięso gotowe do spożycia, 
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik] .

(111) 340162 (220) 2020 10 09 (210) 519252
(151) 2021 04 07 (441) 2020 12 21
(732) GAJECKI KAMIL, Strzegom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NuuBag
(510), (511) 9 torby do noszenia komputerów, 14 biżuteria, szkatułki 
na biżuterię, paski do zegarków, tarcze do zegarków, zegarki damskie, 
zegarki na rękę, breloczki do kluczy [ozdoby], 18 paski naramienne, 
artykuły podróżne [walizki, torby], kufry i torby podróżne, skórzane 
torby na zakupy, sportowe torby, torby, torby i portfele skórzane, tor-
by na pas i na biodra [nerki], torby na ramię, torby podróżne, torby 
podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby uniwersalne, tor-
by wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, małe plecaki, 
plecaki, aktówki, teczki, aktówki wykonane z  imitacji skóry, aktów-
ki wykonane ze skóry, kopertówki, etui, futerały na dokumenty, ko-
smetyczki, paski do torebek na ramię, portfele, torebki damskie, 25 
apaszki, bluzki, bluzy dresowe, dolne części ubrań [odzież], kombine-
zony [odzież], kostiumy dla kobiet, koszule, kurtki, krótkie spodnie, 
legginsy, odzież damska, paski, spódnice, suknie koktajlowe, suknie 
wieczorowe, swetry .

(111) 340163 (220) 2020 09 03 (210) 517883
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zonameble
(510), (511) 20 meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, po-
jemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, nie-
metalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble], bar-
ki [meble], barki przenośne [meble], biblioteczki [regały na książki], 
biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty 
stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], 
drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi 
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe 
[części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochron-
ne pod nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy 
wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne 
z  funkcją masażu na  siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane 
z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, gar-
deroby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kre-
densy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła 
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu 
się, krzesła składane, kufry [szafki], lady do  celów prezentacji, lady 
robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki do boisk sporto-
wych, ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leża-
ki do opalania, łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, lu-
stra (srebrzone szkło), meble, meble antyczne, meble bambusowe, 
meble biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble do siedze-
nia, meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia skle-
pów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazien-
kowe, meble metalowe, meble na  miarę (do  zabudowy), meble 
ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z two-
rzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, 
meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble w  stylu antycznym, 
meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble zawierające 
łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], 
podnóżki, półki metalowe, półki na  żywność, przenośne biurka, 
przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fo-
tele, ściany działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsu-

wane, sofy ścienne, stojaki będące meblami wykonane z materiałów 
niemetalowych, stojaki [meble] na antałki, stojaki na biurka [meble], 
stojaki na  parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do  masażu, stoły 
do  pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły 
na jednej nodze, stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, 
szafki do sypialni, szafki do łazienek, szafki metalowe [meble], szafki 
ścienne, szafki z  lustrami, szafy [meble], szafy wnękowe, szafy z  lu-
strami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice w postaci mebli, ta-
borety, toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, 
wieszaki na  ubrania, wieszaki stojące do  ubrań [meble] i  haczyki 
na ubrania, witryny, wózki meblowe, wyposażenie łazienek w formie 
mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje do  wnętrz 
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchen-
nych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z  tkanin [po-
duszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra 
[meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, 
rolety wewnętrzne okienne, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [we-
wnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje z  lamelami [wewnętrzne], ma-
nekiny na  ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], 
popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia 
z kości, rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, 
zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki, nieme-
talowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojem-
niki z  trzciny, pudełka z  drewna, pudełka z  tworzyw sztucznych, 
skrzynie kratowe i  palety, niemetalowe, zbiorniki do  składowania 
z drewna, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, skrzy-
nie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z  tworzyw 
sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny z  tworzyw sztucznych, 
manekiny, manekiny krawieckie, meble do eksponowania towarów, 
tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i  promocji, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników 
reklamowych do  przeszukiwania konsultowanych online, elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, działalność re-
klamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefo-
nicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing 
bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek produktów, 
pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, promocja 
sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za  pośrednic-
twem strony internetowej, promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, 
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towa-
rów i  usług osób trzecich w  Internecie, reklama, reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i  rekla-
mowe, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, usługi w  zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów i  usług za  pośrednic-
twem mediów elektronicznych, także na  rzecz usług tak zwanych 
telezakupów i  zakupów domowych, prezentacje towarów i  usług, 
przygotowywanie wystaw w  celach handlowych, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, 
doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, administrowanie i  organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo w za-
kresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, gromadzenie, na  rzecz innych osób, różnych usług 
telekomunikacyjnych w  celu umożliwienia klientom wygodnego 
porównywania i kupowania tych usług, handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], in-
formacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje 
i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów 
i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i  programów sprzedaży, nabywanie towarów 
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przed-
siębiorstw, negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, po-
średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowa-
nie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontak-
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tach handlowych i  gospodarczych, pośrednictwo w  kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umo-
wach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kon-
traktów na  kupno i  sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna 
i  sprzedaży towarów i  usług, na  rzecz innych, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, telemarketing, udzielanie porad 
dla konsumentów o produktach, usługi agencji importowo-ekspor-
towych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia 
biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w  zakresie zamó-
wień online, usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu deta-
licznego związane z  urządzeniami kuchennymi, usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, 
usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, 
usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem do  podgrzewania, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  chłodzenia, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku ze  sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradz-
two dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności 
gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie 
wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlo-
wa wspomagana komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalo-
gów informacji biznesowych za  pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji han-
dlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn inter-
netowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, 
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z  działal-
nością gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za  pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji han-
dlowej, analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie in-
formacji handlowych .

(111) 340164 (220) 2020 09 07 (210) 517884
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) TIMBER MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIMBER MOON
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 26 .11 .03, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drewno konstruk-
cyjne, drewno budowlane, wyroby stolarskie z  drewna do  wykorzy-
stania w  budynkach, drewno do  wytwarzania przedmiotów użytku 
domowego, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nad-
zorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi 
budowlane w  zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane 
konstrukcyjne, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane 
instalacyjne a mianowicie centralnego ogrzewania, wodno-kanaliza-
cyjne, gazowe, elektryczne usługi w  zakresie wykonawstwa budow-
nictwa mieszkaniowego i użytkowego, 40 usługi stolarskie .

(111) 340165 (220) 2020 09 07 (210) 517885
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) TERESZKIEWICZ JANUSZ POK-TER Z .P .H .U . TAPICERSTWO 
SAMOCHODOWE, Chmielnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POK-TER
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 29 .01 .12
(510), (511) 12 pokrowce na  kierownice pojazdów, ukształtowane 
pokrowce na  pojazdy, dopasowane pokrowce na  pojazdy, pokrow-
ce na  siedzenia pojazdów, okrycia siodełek do  rowerów, pokrowce 
na  siodełka motocyklowe, plandeki przystosowane [ukształtowane] 
do  pojazdów, 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i  wysyłko-
wego oraz za  pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów 
obejmujących: pokrowce na  kierownice pojazdów, ukształtowane 
pokrowce na pojazdy, dopasowane pokrowce na pojazdy, pokrowce 
na  siedzenia pojazdów, plandeki, okrycia siodełek do  rowerów, po-
krowce na siodełka motocyklowe, sprzedaż hurtowa dla osób trzecich 
wyrobów tekstylnych, sprzedaż detaliczna dla osób trzecich wyrobów 
tekstylnych w  wyspecjalizowanych placówkach, sprzedaż detaliczna 
dla osób trzecich wyrobów tekstylnych na targowiskach i straganach, 
sprzedaż hurtowa dla osób trzecich odzieży i obuwia, produkcja po-
krowców na  pojazdy, produkcja pokrowców na  siedzenia pojazdów, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama w  radio, te-
lewizji i  prasie, usługi internetowe związane z  handlem i  pośrednic-
twem handlowym w  zakresie dostępu do  informacji o  oferowanych 
towarach i świadczonych usługach poprzez skomputeryzowane przyj-
mowanie zamówień i  zleceń w  celu umożliwienia zainteresowanym 
osobom brania udziału w  różnorodnych transakcjach handlowych, 
organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprze-
daży, 41 edukacja sportowa, wynajem sprzętu sportowego i obiektów 
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do  ćwi-
czeń fizycznych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, usługi trenin-
gowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej, usługi parków rozrywki, wesołe miasteczka, ob-
sługa lunaparków, usługi rozrywkowe .

(111) 340166 (220) 2020 09 03 (210) 517886
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zona-meble
(510), (511) 20 meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, po-
jemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, nie-
metalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble], bar-
ki [meble], barki przenośne [meble], biblioteczki [regały na książki], 
biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty 
stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], 
drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi 
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe 
[części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochron-
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ne pod nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy 
wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne 
z  funkcją masażu na  siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane 
z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, gar-
deroby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kre-
densy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła 
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu 
się, krzesła składane, kufry [szafki], lady do  celów prezentacji, lady 
robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki do boisk sporto-
wych, ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leża-
ki do opalania, łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, lu-
stra (srebrzone szkło), meble, meble antyczne, meble bambusowe, 
meble biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble do siedze-
nia, meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia skle-
pów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazien-
kowe, meble metalowe, meble na  miarę (do  zabudowy), meble 
ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z two-
rzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, 
meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble w  stylu antycznym, 
meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble zawierające 
łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], 
podnóżki, półki metalowe, półki na  żywność, przenośne biurka, 
przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fo-
tele, ściany działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsu-
wane, sofy ścienne, stojaki będące meblami wykonane z materiałów 
niemetalowych, stojaki [meble] na antałki, stojaki na biurka [meble], 
stojaki na  parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do  masażu, stoły 
do  pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły 
na jednej nodze, stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, 
szafki do sypialni, szafki do łazienek, szafki metalowe [meble], szafki 
ścienne, szafki z  lustrami, szafy [meble], szafy wnękowe, szafy z  lu-
strami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice w postaci mebli, ta-
borety, toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, 
wieszaki na  ubrania, wieszaki stojące do  ubrań [meble] i  haczyki 
na ubrania, witryny, wózki meblowe, wyposażenie łazienek w formie 
mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje do  wnętrz 
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchen-
nych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z  tkanin [po-
duszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra 
[meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, 
rolety wewnętrzne okienne, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [we-
wnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje z  lamelami [wewnętrzne], ma-
nekiny na  ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], 
popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia 
z kości, rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, 
zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki, nieme-
talowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojem-
niki z  trzciny, pudełka z  drewna, pudełka z  tworzyw sztucznych, 
skrzynie kratowe i  palety, niemetalowe, zbiorniki do  składowania 
z drewna, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, skrzy-
nie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z  tworzyw 
sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny z  tworzyw sztucznych, 
manekiny, manekiny krawieckie, meble do eksponowania towarów, 
tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i  promocji, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników 
reklamowych do  przeszukiwania konsultowanych online, elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, działalność re-
klamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefo-
nicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing 
bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek produktów, 
pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, promocja 
sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za  pośrednic-
twem strony internetowej, promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, 
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towa-
rów i  usług osób trzecich w  Internecie, reklama, reklama online 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i  rekla-
mowe, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 

reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, usługi w  zakresie marketingu produktów, 
usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów i  usług za  pośrednic-
twem mediów elektronicznych, także na  rzecz usług tak zwanych 
telezakupów i  zakupów domowych, prezentacje towarów i  usług, 
przygotowywanie wystaw w  celach handlowych, rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, 
doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, administrowanie i  organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo w za-
kresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, gromadzenie, na  rzecz innych osób, różnych usług 
telekomunikacyjnych w  celu umożliwienia klientom wygodnego 
porównywania i kupowania tych usług, handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], in-
formacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje 
i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów 
i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i  programów sprzedaży, nabywanie towarów 
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przed-
siębiorstw, negocjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, po-
średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowa-
nie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontak-
tach handlowych i  gospodarczych, pośrednictwo w  kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umo-
wach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kon-
traktów na  kupno i  sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna 
i  sprzedaży towarów i  usług, na  rzecz innych, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, telemarketing, udzielanie porad 
dla konsumentów o produktach, usługi agencji importowo-ekspor-
towych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia 
biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w  zakresie zamó-
wień online, usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu deta-
licznego związane z  urządzeniami kuchennymi, usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, 
usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, 
usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem do  podgrzewania, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  chłodzenia, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku ze  sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradz-
two dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności 
gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie 
wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlo-
wa wspomagana komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja da-
nych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalo-
gów informacji biznesowych za  pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji han-
dlowych on-line w Internecie, udostępnianie katalogów witryn inter-
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netowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, 
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z  działal-
nością gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za  pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji han-
dlowej, analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie in-
formacji handlowych .

(111) 340167 (220) 2020 09 03 (210) 517887
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) TELEMEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Telemedi .com
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 19 .13 .22, 02 .09 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyj-
ne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do  wykrywania, ratowania życia i  do  celów dydaktycznych, urzą-
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i  media do  pobrania, 
oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe me-
dia do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, 
urządzenia liczące, komputery i  peryferyjne urządzenia kompute-
rowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu 
do  nurkowania, zaciski do  nosa dla nurków i  pływaków, rękawice 
dla nurków, aparaty tlenowe do  pływania podwodnego, urządze-
nia do gaszenia ognia, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i  weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w  chirurgii, urządzenia terapeutyczne i  wspomagające przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urzą-
dzenia, przyrządy i  artykuły związane z  aktywnością seksualną, 35 
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalnością gospodarczą, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działal-
ność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowa-
nie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie 
projektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i  uwierzytel-
niania, projektowanie i  rozwój komputerowego sprzętu i  oprogra-
mowania, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakre-
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa .

(111) 340168 (220) 2020 09 07 (210) 517888
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) BIM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciacho café
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 340169 (220) 2020 09 04 (210) 517890
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lanoskin
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 
26 .11 .12, 26 .13 .01
(510), (511) 3 kosmetyki .

(111) 340170 (220) 2020 09 07 (210) 517891
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) KARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARGO DYSTRYBUCJA
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 24 .15 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, suplemen-
ty diety i  preparaty dietetyczne, preparaty i  artykuły higieniczne, 
środki toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, odzież, 
nakrycia głowy i  obuwie dla personelu medycznego i  pacjentów, 
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, przybory 
do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, 
zapalniczki i  zapalarki, materiały piśmienne i  wyposażenie eduka-
cyjne, baterie, żywność, napoje bezalkoholowe, ręczniki papiero-
we, ściereczki z  celulozy, papier higieniczny, chusteczki papierowe 
do  użytku kosmetycznego, 39 pakowanie i  składowanie towarów, 
transport, usługi przewozu .

(111) 340171 (220) 2020 09 04 (210) 517893
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arena design
(540) 

(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 35 organizowanie i  obsługa imprez targowych i  wysta-
wienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w za-
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kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe, 
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, 
pomoc w  prowadzeniu negocjacji i  zawieraniu transakcji handlo-
wych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele rekla-
mowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i  wyposażenia biuro-
wego, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów 
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi 
wydawnicze .

(111) 340172 (220) 2020 09 07 (210) 517894
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERBUT
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, pestycydy, herbicydy, środki 
chwastobójcze .

(111) 340173 (220) 2020 09 04 (210) 517896
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINO TARGI POLSKICH WIN I WINNIC
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwony, czerwony
(531) 19 .07 .01, 19 .07 .09, 25 .01 .15, 26 .04 .07, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 
27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 organizowanie i  obsługa imprez targowych i  wysta-
wienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe, 
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, 
pomoc w  prowadzeniu negocjacji i  zawieraniu transakcji handlo-
wych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele rekla-
mowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i  wyposażenia biuro-
wego, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów 
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi 
wydawnicze .

(111) 340174 (220) 2020 09 04 (210) 517897
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARAVANS SALON

(540) 

(591) czarny, biały, żółty
(531) 18 .01 .07, 18 .01 .08, 18 .01 .18, 18 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 organizowanie i  obsługa imprez targowych i  wysta-
wienniczych w celach handlowych i reklamowych, (doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, 
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe, 
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, 
pomoc w  prowadzeniu negocjacji i  zawieraniu transakcji handlo-
wych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele rekla-
mowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i  wyposażenia biuro-
wego, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów 
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsłu-
ga konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi 
wydawnicze .

(111) 340175 (220) 2020 09 07 (210) 517898
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) GANSINIEC ŁUKASZ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Active Kids
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 02 .05 .08, 02 .05 .24, 26 .01 .02, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 usługi w zakresie planowania wycieczek, usługi rezer-
wacji w  zakresie wycieczek, usługi agencji rezerwującej wycieczki 
ze  zwiedzaniem, rezerwowanie wycieczek ze  zwiedzaniem za  po-
średnictwem biura, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, 
organizacja i  rezerwowanie wycieczek, organizowanie i  rezerwacja 
wycieczek ze  zwiedzaniem miasta, organizowanie i  rezerwowanie 
wycieczek ze  zwiedzaniem, organizowanie i  rezerwowanie wycie-
czek jednodniowych, organizowanie i  rezerwowanie wypraw i  wy-
cieczek ze zwiedzaniem, 41 kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, nauka tańca dla dzieci, świadczenie usług edukacyj-
no-rozrywkowych dla dzieci w  świetlicach pozalekcyjnych, świad-
czenie usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, 
szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obsza-
rów rekreacyjnych w  postaci placów zabaw dla dzieci, usługi dzie-
cięcych placów zabaw, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup 
zabaw, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne 
związane z  rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi edu-
kacyjne związane z  rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi 
rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, za-
jęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja] .

(111) 340176 (220) 2020 09 04 (210) 517908
(151) 2021 01 20 (441) 2020 10 05
(732) ZOLOTAREVSKYI IEVGEN, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Laur Smaku
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, 
reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi 
edytorskie w  dziedzinie reklamy, kolportaż próbek, komputerowe 
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zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w  mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i  reklamy, obróbka 
tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania 
w  zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uak-
tualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
najmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przy-
gotowywanie reklamy prasowej, kreowanie wizerunku firmy, usług 
i  towaru, analiza w  zakresie marketingu, badania konsumenckie, 
doradztwo informacji konsumentom na  temat towarów i usług, 41 
organizowanie konkursów, fotografia, montaż wideo .

(111) 340177 (220) 2020 09 04 (210) 517910
(151) 2021 01 20 (441) 2020 10 05
(732) GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klif
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 reklama w tym prasowa, radiowa, telewizyjna, za po-
średnictwem sieci komputerowej i poprzez Internet, promocja i ba-
dania marketingowe, badania rynku i  opinii publicznej, informacja 
handlowa, pokazy towarów, doradztwo w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i  zarządzania, wypożyczanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, organizacja wystaw i  targów w  celach 
handlowych i  reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszcza-
nie ogłoszeń i  reklam, usługi sekretarskie, gromadzenie, systema-
tyzacja i  udostępnianie komputerowych baz danych, prowadzenie 
centrum handlowego i  hurtowni z  artykułami użytku osobistego 
i  codziennego, materiałów budowlanych, wyrobów metalowych, 
wyposażenia elektrycznego, hydraulicznego i  grzejnego, maszyn 
i urządzeń biurowych, mebli, komputerów, wyposażenia biurowego, 
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi rachunkowo-księgowe, zarzą-
dzanie i  administrowanie centrum handlowym utworzonym przez 
sprzedawców detalicznych oraz inne placówki handlowe skupione 
na  jednej nieruchomości, publikowanie tekstów reklamowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządza-
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlo-
wej, prace biurowe, informacja handlowa i  doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej, organizowanie pokazów mody, dystry-
bucja materiałów reklamowych i promocyjnych, 36 wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni handlowych, 
wynajmowanie mieszkań, usługi wyceny nieruchomości, usługi po-
średnictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadze-
nie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami (na własny rachunek lub na zlecenie osób 
trzecich), doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen 
finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowa-
dzanie operacji finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, przekazywanie informacji o  ubezpieczeniach, pośrednictwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa, najem oraz wszelkie 
usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbie-
ranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmują-
cych w celach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, 
w  szczególności w  kompleksie biurowym lub handlowym, zarzą-
dzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 
osób trzecich, zarządzanie organizacją i codzienną działalnością biur 
i nieruchomości, 39 usługi transportowe, pilotaż i holowanie, czarte-
rowanie, usługi biur podróży, organizowanie wycieczek, doręczanie 
paczek, usługi kurierskie, dystrybucja energii, gazet, towarów, ma-
gazynowanie, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, prze-
prowadzki, przewożenie ładunków, składowanie, spedycja, przewóz 
taksówkami, zaopatrywanie w wodę, wynajmowanie garaży, wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, wynaj-
mowanie powierzchni na  salony samochodowe, 41 organizowanie 
i  prowadzenie imprez rekreacyjnych i  rozrywkowych, prowadzenie 
obiektów kulturalnych, gier losowych, usługi wydawnicze, nagrania 

dźwiękowe, prowadzenie kina, zarządzanie obiektami sportowymi, 
wypożyczanie sprzętu turystycznego i  sportowego, tłumaczenia, 
rozrywka, działalność kulturalna oraz organizowanie wystaw i  im-
prez kulturalnych, rozrywkowych, usługi klubów fitness, klubów gier 
komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadze-
nie konferencji .

(111) 340178 (220) 2020 09 04 (210) 517911
(151) 2021 01 20 (441) 2020 10 05
(732) GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIF
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 reklama w tym prasowa, radiowa, telewizyjna, za po-
średnictwem sieci komputerowej i poprzez Internet, promocja i ba-
dania marketingowe, badania rynku i  opinii publicznej, informacja 
handlowa, pokazy towarów, doradztwo w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i  zarządzania, wypożyczanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, organizacja wystaw i  targów w  celach 
handlowych i  reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszcza-
nie ogłoszeń i  reklam, usługi sekretarskie, gromadzenie, systema-
tyzacja i  udostępnianie komputerowych baz danych, prowadzenie 
centrum handlowego i  hurtowni z  artykułami użytku osobistego 
i  codziennego, materiałów budowlanych, wyrobów metalowych, 
wyposażenia elektrycznego, hydraulicznego i  grzejnego, maszyn 
i urządzeń biurowych, mebli, komputerów, wyposażenia biurowego, 
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi rachunkowo-księgowe, zarzą-
dzanie i  administrowanie centrum handlowym utworzonym przez 
sprzedawców detalicznych oraz inne placówki handlowe skupione 
na  jednej nieruchomości, publikowanie tekstów reklamowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządza-
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlo-
wej, prace biurowe, informacja handlowa i  doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej, organizowanie pokazów mody, dystry-
bucja materiałów reklamowych i promocyjnych, 36 wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni handlowych, 
wynajmowanie mieszkań, usługi wyceny nieruchomości, usługi po-
średnictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadze-
nie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administro-
wanie nieruchomościami (na własny rachunek lub na zlecenie osób 
trzecich), doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen 
finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowa-
dzanie operacji finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, przekazywanie informacji o  ubezpieczeniach, pośrednictwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa, najem oraz wszelkie 
usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbie-
ranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmują-
cych w celach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, 
w  szczególności w  kompleksie biurowym lub handlowym, zarzą-
dzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 
osób trzecich, zarządzanie organizacją i codzienną działalnością biur 
i nieruchomości, 39 usługi transportowe, pilotaż i holowanie, czarte-
rowanie, usługi biur podróży, organizowanie wycieczek, doręczanie 
paczek, usługi kurierskie, dystrybucja energii, gazet, towarów, ma-
gazynowanie, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, prze-
prowadzki, przewożenie ładunków, składowanie, spedycja, przewóz 
taksówkami, zaopatrywanie w wodę, wynajmowanie garaży, wynaj-
mowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, wynaj-
mowanie powierzchni na  salony samochodowe, 41 organizowanie 
i  prowadzenie imprez rekreacyjnych i  rozrywkowych, prowadzenie 
obiektów kulturalnych, gier losowych, usługi wydawnicze, nagrania 
dźwiękowe, prowadzenie kina, zarządzanie obiektami sportowymi, 
wypożyczanie sprzętu turystycznego i  sportowego, tłumaczenia, 
rozrywka, działalność kulturalna oraz organizowanie wystaw i  im-
prez kulturalnych, rozrywkowych, usługi klubów fitness klubów gier 
komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadze-
nie konferencji .



Nr 17/2021 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 139

(111) 340179 (220) 2020 09 04 (210) 517915
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKONSTRUKCJA CYFROWA TVP
(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 16 .01 .11, 16 .03 .05
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w  odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do  nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i  zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządze-
nia do  nauki, urządzenia do  transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i  reportaże utrwalone w  formie multi-
medialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
ki do  klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, 
albumy, broszury, periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, 
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania 
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przykle-
jania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mo-
cowania fotografii, pudełka do  przechowywania fotografii, albumy 
fotograficzne i  kolekcjonerskie, karty do  albumów fotograficznych, 
fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stoja-
ki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier 
do  drukowania fotografii [nie  z  chemicznie zwiększoną czułością], 
materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i za-
bawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry kompu-
terowe, gry planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych 
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam 
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów rekla-
mowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i  wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public 
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, 
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i  ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie-
żowych, spożywczych, sportowych i  wydawnictw, w  sklepie, hur-
towni wielobranżowej i  sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w  dobrych wa-
runkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja [reklama] 
koncertów, 38 obsługa przekazu i  przekazywanie dźwięku i/lub 
obrazu, także w  systemie cyfrowym poprzez sieci komunikacyjne, 
w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i  Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktyw-
nej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci ko-

munikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz 
danych, usługi teletekstowe i  audiotekstowe, organizacja i  prowa-
dzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line książek i  periodyków, produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, organizowanie, montaż 
i produkcja programów i  imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dzie-
dzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i  komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań 
i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, pro-
dukcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, koncerty muzyczne, 
prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, rezerwacje kon-
certów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, 
usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycz-
nych, prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, 
produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, re-
zerwacja biletów na koncerty, rozrywka w postaci koncertów, organi-
zowanie koncertów muzyki pop, organizowanie i prowadzenie kon-
certów, biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia, usługi rezerwacji biletów na  koncerty, przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadza-
nie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, usługi rezerwacji biletów do  teatru i  na  koncerty, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, 
usługi doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie ho-
stingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworze-
nia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie 
graficzne .

(111) 340180 (220) 2020 09 07 (210) 517918
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) WILLIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W William
(540) 

(591) biały, niebieski, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, usługi w  zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promo-
cyjne i  marketingowe, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projekto-
wania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakre-
sie projektowania .

(111) 340181 (220) 2020 09 03 (210) 517921
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA CICA POWER
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji twarzy .

(111) 340182 (220) 2020 09 07 (210) 517922
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 19
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(732) CYGAN ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 
HANDLOWE, Siewierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGARNIA Babci Marysi
(540) 

(591) czarny, różowy, niebieski, jasnoniebieski, granatowy, biały, 
czerwony, zielony, brązowy, żółty
(531) 05 .05 .20, 25 .01 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i  napojów w  restauracjach, 
dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo-
jów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrz-
nego, obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i  transportem (catering), restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w za-
kresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stoli-
ków w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze .

(111) 340183 (220) 2020 09 07 (210) 517924
(151) 2021 03 23 (441) 2020 11 30
(732) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mila PROFESSIONAL AKADEMIA ROZWOJU
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .06, 26 .01 .12, 26 .01 .18
(510), (511) 3 środki do  pielęgnacji włosów: szampony i  odżywki, 
środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylantyna, kremy, lakie-
ry, lotiony, pianki, preparaty do  ondulacji i  układania włosów, neu-
tralizatory do trwałej ondulacji, woski, żele, maseczki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, 
wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do  rzęs, szminki, wody 
utlenione w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich i ko-
smetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, konfe-
rencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie programów szkole-
niowych w dziedzinie kosmetyki, 42 badania naukowe w dziedzinie 
kosmetyki, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektantów 
mody, wzornictwo przemysłowe .

(111) 340184 (220) 2020 09 07 (210) 517925
(151) 2021 03 23 (441) 2020 11 30
(732) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mila GO
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25

(510), (511) 3 środki do  pielęgnacji włosów: szampony i  odżywki, 
środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylantyna, kremy, lakie-
ry, lotiony, pianki, preparaty do  ondulacji i  układania włosów, neu-
tralizatory do trwałej ondulacji, woski, żele, maseczki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, 
wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do  rzęs, szminki, wody 
utlenione w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich i ko-
smetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, konfe-
rencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie programów szkole-
niowych w dziedzinie kosmetyki, 42 badania naukowe w dziedzinie 
kosmetyki, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektantów 
mody, wzornictwo przemysłowe .

(111) 340185 (220) 2020 09 07 (210) 517926
(151) 2021 03 23 (441) 2020 11 30
(732) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mila PROFESSIONAL
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 środki do  pielęgnacji włosów: szampony i  odżywki, 
środki do rozjaśniania i farbowania włosów, brylantyna, kremy, lakie-
ry, lotiony, pianki, preparaty do  ondulacji i  układania włosów, neu-
tralizatory do trwałej ondulacji, woski, żele, maseczki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, 
wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do  rzęs, szminki, wody 
utlenione w kremie, 39 usługi dystrybucji artykułów fryzjerskich i ko-
smetycznych, 41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, konfe-
rencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie programów szkole-
niowych w dziedzinie kosmetyki, 42 badania naukowe w dziedzinie 
kosmetyki, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektantów 
mody, wzornictwo przemysłowe .

(111) 340186 (220) 2020 09 07 (210) 517929
(151) 2021 02 02 (441) 2020 10 19
(732) MURAWSKI PIOTR TWÓJ INSTALATOR, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój Instalator
(540) 

(591) biały, czerwony, szary, zielony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .11 .01, 01 .15 .05, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 37 instalacja przewodów wodociągowych, budowa in-
stalacji wodociągowych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyj-
nej, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja 
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, naprawa instalacji do za-
opatrzenia w  wodę, instalacja urządzeń do  zaopatrzenia w  wodę, 
konserwacja instalacji do  zaopatrywania w  wodę, usługi doradcze 
w  zakresie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze 
w  zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, usługi doradcze 
w  zakresie naprawy instalacji wodociągowych, montaż urządzeń 
grzewczych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, usługi wy-
konawców w zakresie instalacji grzewczej, instalacja, naprawa i kon-
serwacja sprzętu grzewczego, montaż instalacji na placach budowy, 
instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja systemów do wenty-
lacji i usuwania kurzu, naprawa i konserwacja urządzeń do wentyla-
cji, konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, naprawa urządzeń 
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do oczyszczania wody, udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do  oczyszczania wody, instalowanie ko-
tłów, usługi naprawy kotłów, instalacja, naprawa i  konserwacja rur 
kotłowych, konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, udzielanie 
informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów .

(111) 340187 (220) 2020 09 07 (210) 517930
(151) 2021 03 17 (441) 2020 11 30
(732) CZERWIŃSKI KAROL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Training Zone
(540) 

(591) jasnozielony, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 21 .03 .13, 01 .05 .02
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej akcesoriów i sprzętu sportowego, sprzętu fitness, artykułów 
sportowych, suplementów diety, odżywek, produktów dietetycz-
nych, usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne w  związku 
z  akcesoriami i  sprzętem sportowym, sprzętem fitness, artykułami 
sportowymi, suplementami diety, odżywkami, produktami diete-
tycznymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dotyczące 
sportu i diety, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarcza-
nie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych do celów reklamowych i  sprzedaży, 41 edukacja, rozrywka 
i  sport, usługi trenerskie, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, 
usługi sportowe, sport i  fitness, usługi klubów sportowych, nauka 
w  zakresie sportu, informacje na  temat sportu, usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, udzielanie informacji związanych ze sportem, na-
uczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie 
wydarzeń sportowych za  pomocą strony internetowej, usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, prowadzenie kursów internetowych 
w  zakresie diet, usługi w  zakresie edukacji dietetycznej, organizo-
wanie zajęć sportowych i  imprez sportowych, wynajem sprzętu 
sportowego i  obiektów sportowych, organizacja webinariów doty-
czących sportu i zdrowia, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
szkoleń, sympozjów, kursów, webinariów i konferencji dotyczących 
zdrowia, dietetyki i  zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, spor-
tu i  fitness, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie 
online elektronicznych książek i  czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie  do  pobrania], dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o rekre-
acji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, usługi trenera osobistego, 
usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie ćwiczeń fizycznych, 44 
masaż, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, terapia zajęciowa i rehabilita-
cja, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, usługi dietetyków, poradnictwo 
dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi doradcze zwią-
zane z dietą, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie 
informacji związanych z  suplementami diety i  odżywczymi, usługi 
rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie odchudzania, kontroli wagi, programów diet, stosowania 
diet, nawyków żywieniowych, zdrowia, stylu życia i dobrego samo-
poczucia, planowanie programów odchudzających .

(111) 340188 (220) 2020 09 07 (210) 517932
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Study in POLAND

(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, programy kompu-
terowe, taśmy komputerowe, 16 albumy fotograficzne i  kolekcjo-
nerskie, czasopisma [periodyki], periodyki, gazety, druki, ilustrowa-
ne albumy, kalendarze, fotografie, książki, notatniki, notesy, karty 
pocztowe, prospekty, niezapisane papierowe taśmy komputerowe 
do zapisu programów, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, 
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do-), systematyzacja danych w  komputero-
wych bazach danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklamy 
radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi impresariów w  działalności artystycznej, 41 organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
publikowanie książek, nauczanie, usługi szkół korespondencyjnych, 
organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie i  prowa-
dzenie zjazdów, produkcja filmów, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, organizowanie i prowadzenie seminariów, pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe .

(111) 340189 (220) 2020 09 07 (210) 517936
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) MAJ DOMINIKA ADM INVEST, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFT Food & Music
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03
(510), (511) 41 usługi klubów [dyskotek], usługi klubów nocnych, 
usługi klubowe [rozrywka], usługi świadczone przez kluby rozryw-
kowe, usługi klubów towarzyskich do  celów rozrywkowych, usługi 
rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, dyskoteki, prowadze-
nie dyskotek, usługi związane z  dyskotekami, usługi rozrywkowe 
świadczone w  dyskotekach, imprezy taneczne, organizacja imprez 
rozrywkowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, planowanie spe-
cjalnych imprez, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie 
imprez muzycznych, prowadzenie imprez rozrywkowych, organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, publikacja kalendarzy imprez, informa-
cja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach roz-
rywkowych, usługi imprez muzycznych na  żywo, realizacja imprez 
rozrywkowych na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, 
planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], prowadzenie im-
prez rozrywkowych na  żywo, rezerwacja sal na  imprezy rozrywko-
we, rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów 
na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, doradztwo w zakresie 
planowania imprez specjalnych, informacja o  biletach na  imprezy 
rozrywkowe, usługi technika oświetlenia na  potrzeby realizacji im-
prez, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organi-
zatora), usługi agencji sprzedaży biletów na  imprezy rozrywkowe, 
usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi pro-
wadzących uroczystości w  zakresie przyjęć i  imprez specjalnych, 
udzielanie informacji na  temat rozrywki i  imprez rozrywkowych 
za  pośrednictwem sieci online i  Internetu, usługi miksowania mu-
zyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie 
rozrywki w  postaci nagranej muzyki, usługi artystów estradowych 
świadczone przez muzyków, rozrywka, usługi rozrywkowe, organizo-
wanie rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, informacja o rozrywce, 
rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci koncertów, usługi 
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rozrywkowe na  żywo, usługi w  zakresie organizacji rozrywki, orga-
nizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie rozrywki 
wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywko-
wego, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, oświe-
tlenie sceniczne do celów rozrywkowych, usługi rozrywkowe w po-
staci występów koncertowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup 
muzycznych, przygotowywanie efektów specjalnych w  celach roz-
rywkowych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących wy-
stępy tancerzy, rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo, 
43 bary, bary przekąskowe, usługi barowe, usługi barów piwnych, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, oferowanie żywności i na-
pojów w  restauracjach i  barach, usługi bufetów w  zakresie barów 
koktajlowych, dostarczanie informacji o usługach barów, oferowanie 
żywności i  napojów dla gości, przygotowywanie i  zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie 
posiłków i  napojów, puby, serwowanie jedzenia i  napojów, serwo-
wanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla 
gości, snack-bary, usługi barów z sokami, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i napojów .

(111) 340190 (220) 2020 09 07 (210) 517937
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) BIOCHEMIA STOSOWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mazidla .com
(540) 

(591) ciemnoróżowy, szary, zielony
(531) 26 .01 .22, 24 .17 .02, 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 konserwanty przeciwdrobnoustrojowe do  kosmety-
ków, produkty chemiczne do  produkcji kosmetyków, emulgatory 
do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do kontroli 
przepływu kosmetyków, przeciwutleniacze do  użytku w  produkcji 
kosmetyków, witaminy do  użytku w  produkcji kosmetyków, kola-
gen stosowany jako surowiec do produkcji kosmetyków, środki che-
miczne do  użytku w  produkcji kosmetyków, preparaty chemiczne 
do  użytku w  produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne do  użytku 
w produkcji kosmetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji 
kosmetyków, kwas oleinowy do  użycia w  produkcji kosmetyków, 
dyspergatory pigmentu do użytku w produkcji kosmetyków, środki 
zmiękczające do użytku w produkcji kosmetyków, składniki na bazie 
kolagenu do  preparatów kosmetycznych, surowe materiały [che-
miczne] do tworzenia produktów kosmetycznych, nieprzetworzone 
syntetyczne żywice do użytku w produkcji kosmetyków, środki po-
chłaniające promieniowanie ultrafioletowe do  użytku w  kosmety-
kach, kwas glutaminowy jako surowce do  stosowania w  produkcji 
kosmetyków, polimerowe środki chemiczne do użytku w przemyśle 
kosmetycznym, metyloceluloza do użytku jako produkt podstawo-
wy w branży kosmetycznej, ekstrakty ziół, inne niż olejki eteryczne, 
do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślin, inne niż olejki 
eteryczne, do  użytku w  produkcji kosmetyków, pochodne wosku 
pszczelego do  emulgowania do  zastosowania w  produkcji prepa-
ratów kosmetycznych, 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upięk-
szające, kosmetyki kolorowe, kosmetyki naturalne, kosmetyki orga-
niczne, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
zestawy kosmetyków, mleczka kosmetyczne, wazelina kosmetyczna, 
barwniki kosmetyczne, maski kosmetyczne, kremy kosmetyczne, 
mydła kosmetyczne, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki brązu-
jąco-opalizujące, kosmetyki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], 
środki nawilżające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kremy tonizujące [kosmetyki], kosmetyki do  ozdabiania, preparaty 
zmiękczające [kosmetyki], kosmetyczne środki nawilżające, kremy 
kosmetyczne odżywcze, kosmetyki w  formie żeli, olejki do  ciała 
[kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olej-
ków, balsamy do  opalania [kosmetyki], kosmetyki do  pielęgnacji 
skóry, olejki do  opalania [kosmetyki], olejki po  opalaniu [kosmety-

ki], kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w postaci kremów, 
kosmetyczne żele pod oczy, toniki kosmetyczne do  ciała, kosme-
tyczne pudry do  twarzy, preparaty kosmetyczne po  goleniu, pre-
paraty kosmetyczne do  kąpieli, preparaty kosmetyczne do  twarzy, 
kosmetyczne peelingi do ciała, płyny kosmetyczne przed goleniem, 
maści do celów kosmetycznych, pomady do celów kosmetycznych, 
tłuszcze do  celów kosmetycznych, żele do  użytku kosmetycznego, 
preparaty kosmetyczne do  oczyszczania skóry, preparaty kosme-
tyczne do złuszczania naskórka, produkty kosmetyczne do ochrony 
ust, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, olejki eteryczne o za-
stosowaniu kosmetycznym, preparaty kolagenowe do  zastosowań 
kosmetycznych, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, dez-
odoranty, zapachy, preparaty zapachowe, wosk do  depilacji, wosk 
do włosów, maseczki z glinki do skóry, błoto kosmetyczne do ciała, 
sole do  kąpieli, serum pielęgnacyjne, serum do  celów kosmetycz-
nych, odżywki do włosów, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hur-
towej w zakresie kosmetyków oraz mieszanin i materiałów chemicz-
nych do użytku w produkcji kosmetyków .

(111) 340191 (220) 2020 09 07 (210) 517938
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) FAFUŁA EMILIA FIRMA HANDLOWA ELMO, Kłodawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAMZABAWKI .eu
(540) 

(591) czerwony, zielony, żółty, niebieski, biały
(531) 21 .01 .25, 21 .03 .01, 21 .03 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  zabawkami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami .

(111) 340192 (220) 2020 09 07 (210) 517941
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) FUNDACJA MEDPOLONIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sprawność Fundacja MedPolonia ‚2017
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, szary
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .14, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka medycz-
na, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadcze-
nie usług medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, 
usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne badania osób, 
organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo 
medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i ana-
lizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje 
medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usłu-
gi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w  zakresie 
oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, interpre-
tacja sygnałów elektrokardiograficznych, obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, usługi badań medycznych zwią-
zane z  diagnozowaniem i  leczeniem chorób, badania przesiewowe, 
usługi badania korzystania z leków, analizy medyczne do diagnostyki 
i leczenia ludzi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, 
świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem pacjentów, doradztwo w zakresie pomocy me-
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dycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel me-
dyczny, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, 
udostępnianie informacji medycznych w  dziedzinie opieki zdrowot-
nej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, 
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjen-
tów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji pacjen-
tom w  zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych 
z  usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych, usługi doradcze i  informacyjne dotyczące produktów me-
dycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, 
wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych, 
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi 
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usłu-
gi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z  produktami farmaceutycznymi, świadczenie usług w  za-
kresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z  wyjątkiem 
stomatologii, rehabilitacja fizyczna, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i  obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, zapewnianie 
obiektów i  sprzętu do  rehabilitacji fizycznej, dopasowanie urządzeń 
i  aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycz-
nych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych .

(111) 340193 (220) 2020 09 07 (210) 517943
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) KACZMAREK AGNIESZKA MEDHOODIE, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDHOODIE
(540) 

(531) 24 .13 .17, 27 .05 .01
(510), (511) 10 medyczne fartuchy izolacyjne, fartuchy do  użytku 
chirurgicznego, fartuchy do  badania pacjentów, czepki chirurgicz-
ne, kitle, maski medyczne, odzież ochronna do celów medycznych, 
osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, 25 odzież, odzież 
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczoro-
wa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, 
spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet, 
odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie wieczoro-
we, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, 
koszulki z  nadrukami, bluzy dresowe, bluzy z  kapturem, bielizna, 
paski, odzież medyczna męska, odzież medyczna damska, bluzy me-
dyczne, spodnie medyczne, czepki medyczne, fartuchy medyczne, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej lub 
hurtowej w związku z odzieżą medyczną męską, odzieżą medyczną 
damską, bluzami medycznymi, spodniami medycznymi, czepkami 
medycznymi, fartuchami medycznymi .

(111) 340194 (220) 2020 11 11 (210) 520715
(151) 2021 04 08 (441) 2020 12 21
(732) PARDO NORBERT, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Żyćko
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież .

(111) 340195 (220) 2020 09 07 (210) 517945
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) SPRINTECH LEARNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sprint learning
(510), (511) 41 usługi nauki na  odległość świadczone online, za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, edukacja online z  kom-
puterowej bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, 
świadczenie usług edukacyjnych za pośrednictwem platformy infor-
matycznej .

(111) 340196 (220) 2020 09 07 (210) 517956
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(540) 

(531) 27 .05 .01, 25 .03 .11
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do  celów medycz-
nych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], 
bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheesebur-
gery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrup-
ki, chleb czosnkowy, chleb na  parze, chleb naan (chleb indyjski), 
chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodo-
wy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, 
chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
ciastka na patyku, ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto 
do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz 
mieszanki do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mro-
żone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wy-
pieki, ciasto o  przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z  ciasta 
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, dekoracje z  czekolady do  wyrobów cukier-
niczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, 
hamburgery (danie), hamburgery w  bułkach, hamburgery wegeta-
riańskie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukierni-
cze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przy-
rządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do  robie-
nia pieczywa, mięso zapiekane w  cieście, mrożone torty, mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, 
muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewa-
ny chleb, naleśniki, napoje na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, 
opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z cia-
sta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich 
płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki, przekąski 
składające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, 
słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], 
sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortil-
le, torty, torty lodowe, tosty z  chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby 
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglo-
wodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czeko-
lady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym na-
dzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, 
wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słod-
kie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające 
owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restau-
racji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach .

(111) 340197 (220) 2020 09 07 (210) 517958
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
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(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(540) 

(591) brązowy, czerwony, jasnożółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 25 .03 .11
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do  celów medycz-
nych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], 
bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheesebur-
gery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrup-
ki, chleb czosnkowy, chleb na  parze, chleb naan (chleb indyjski), 
chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodo-
wy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, 
chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciast-
ka, ciastka na patyku, ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto do  pieczenia ciastek, ciasto do  pieczenia, gotowania i  sma-
żenia oraz mieszanki do  jego przygotowywania, ciasto francuskie, 
ciasto mrożone, ciasto na  chleb, ciasto na  ciastka, ciasto na  pizzę, 
ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów 
cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, 
gofry, hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery we-
getariańskie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parów-
ką [hot dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby 
cukiernicze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki 
do  przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki 
do  robienia pieczywa, mięso zapiekane w  cieście, mrożone torty, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby 
piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, 
nadziewany chleb, naleśniki, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki 
[ciasta], preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościo-
we z ciasta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci 
cienkich płatów, przekąski zbożowe, przekąski na bazie mąki, prze-
kąski składające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie 
bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety 
[lody], sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, 
tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkarskie, wy-
roby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o  niskiej zawartości 
węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płyn-
nym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, 
ciasteczka, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby pie-
karnicze słodkie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze 
zawierające owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap 
(pieczywo), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami 
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami 
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi 
mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi ba-
rów i  restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach .

(111) 340198 (220) 2020 09 07 (210) 517961
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(540) 

(591) brązowy, jasnożółty, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 08 .01 .01, 08 .01 .07, 19 .01 .12
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do  celów medycz-
nych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], 
bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheesebur-
gery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrup-
ki, chleb czosnkowy, chleb na  parze, chleb naan (chleb indyjski), 
chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodo-
wy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, 
chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
ciastka na patyku, ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto 
do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz 
mieszanki do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mro-
żone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wy-
pieki, ciasto o  przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z  ciasta 
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, dekoracje z  czekolady do  wyrobów cukier-
niczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, 
hamburgery (danie), hamburgery w  bułkach, hamburgery wegeta-
riańskie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukierni-
cze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przy-
rządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do  robie-
nia pieczywa, mięso zapiekane w  cieście, mrożone torty, mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, 
muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewa-
ny chleb, naleśniki, napoje na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, 
opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z cia-
sta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich 
płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki, przekąski 
składające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, 
słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], 
sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortil-
le, torty, torty lodowe, tosty z  chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby 
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglo-
wodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czeko-
lady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym na-
dzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, 
wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słod-
kie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające 
owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restau-
racji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach .

(111) 340199 (220) 2020 09 07 (210) 517962
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
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(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILIJNA Z DOLINY BARYCZY
(540) 

(591) czerwony, brązowy, jasnożółty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 08 .01 .01, 08 .01 .07, 25 .03 .11
(510), (511) 5 chleb do celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do  celów medycz-
nych, 30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], 
bułki maślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheesebur-
gery, chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrup-
ki, chleb czosnkowy, chleb na  parze, chleb naan (chleb indyjski), 
chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodo-
wy, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, 
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, 
chleb z ziarnami, chleb żytni, ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
drożdżowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
ciastka na patyku, ciasto w proszku, ciasto [masa do pieczenia], ciasto 
do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz 
mieszanki do jego przygotowywania, ciasto francuskie, ciasto mro-
żone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, ciasto na pizzę, ciasto na wy-
pieki, ciasto o  przedłużonej trwałości, croissant [rogaliki z  ciasta 
francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, dekoracje z  czekolady do  wyrobów cukier-
niczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, 
hamburgery (danie), hamburgery w  bułkach, hamburgery wegeta-
riańskie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukierni-
cze, lody, mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przy-
rządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do  robie-
nia pieczywa, mięso zapiekane w  cieście, mrożone torty, mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, 
muesli, nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, nadziewa-
ny chleb, naleśniki, napoje na  bazie kakao, napoje na  bazie kawy, 
opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa chrupkie, pizza, placki [ciasta], 
preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty żywnościowe z cia-
sta, proszki do sporządzania lodów, przaśny chleb w postaci cienkich 
płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie mąki, przekąski 
składające się głównie z chleba, rurki waflowe [ciastka], słodkie bułki, 
słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony chleb], sorbety [lody], 
sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży chleb, tarty, tortil-
le, torty, torty lodowe, tosty z  chleba, wyroby ciastkarskie, wyroby 
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglo-
wodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze z czeko-
lady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym na-
dzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, 
wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słod-
kie, wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające 
owoce, zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
43 usługi kawiarni, kawiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restau-
racji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach .

(111) 340200 (220) 2020 09 07 (210) 517966
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Familijna
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .01
(510), (511) 5 chleb do  celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 
30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], bułki ma-
ślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosn-
kowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawar-
tości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb sodowy, chleb 
w  kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, 
chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, 
ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, cia-
steczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku, 
ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do piecze-
nia, gotowania i  smażenia oraz mieszanki do  jego przygotowywania, 
ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, cia-
sto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant 
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów 
cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, 
hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariań-
skie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], 
kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, 
mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mro-
żonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia pieczywa, mięso 
zapiekane w  cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie 
czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na ba-
zie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa 
chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, prza-
śny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, rurki waflowe 
[ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony 
chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży 
chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkar-
skie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawar-
tości węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym 
nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, 
wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, 
wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, ka-
wiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i  transportem (catering), restauracje samoobsługo-
we, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedają-
cych posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach .

(111) 340201 (220) 2020 09 07 (210) 517967
(151) 2021 03 16 (441) 2020 11 30
(732) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Kuźnica Czeszycka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Grupa Familijna
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 chleb do  celów medycznych, pieczywo dla diabetyków, 
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 
30 babeczki (ciasto) płaskie, brownie [ciastka czekoladowe], bułki ma-
ślane, bułki, bułki wytrawne, bułki z nadzieniem, cheeseburgery, chleb, 
chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosn-
kowy, chleb na parze, chleb naan (chleb indyjski), chleb o niskiej zawar-
tości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb sodowy, chleb 
w  kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, 
chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami, chleb żytni, 
ciasta, ciasta [słodkie lub słone], ciasta drożdżowe, ciasta z kremem, cia-
steczka, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka na patyku, ciasto w proszku, 
ciasto [masa do pieczenia], ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do piecze-
nia, gotowania i  smażenia oraz mieszanki do  jego przygotowywania, 
ciasto francuskie, ciasto mrożone, ciasto na chleb, ciasto na ciastka, cia-
sto na pizzę, ciasto na wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, croissant 
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, dekoracje z czekolady do wyrobów 
cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], duński chleb, gofry, 
hamburgery (danie), hamburgery w bułkach, hamburgery wegetariań-
skie (danie), herbata, herbatniki, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], 
kawa, kruche ciastka, lodowe wyroby, lodowe wyroby cukiernicze, lody, 
mieszanki chlebowe, mieszanki ciasta, mieszanki do przyrządzania mro-
żonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do robienia pieczywa, mięso 
zapiekane w  cieście, mrożone torty, mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, mrożone wyroby piekarnicze, muesli, nadzienia na bazie 
czekolady do placków i ciast, nadziewany chleb, naleśniki, napoje na ba-
zie kakao, napoje na bazie kawy, opłatki, paluszki chlebowe, pieczywa 
chrupkie, pizza, placki [ciasta], preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty żywnościowe z ciasta, proszki do sporządzania lodów, prza-
śny chleb w postaci cienkich płatów, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z chleba, rurki waflowe 
[ciastka], słodkie bułki, słodkie drożdżowe bułki, sopapilla [smażony 
chleb], sorbety [lody], sosy [przyprawy], spody z ciasta do pizzy, świeży 
chleb, tarty, tortille, torty, torty lodowe, tosty z chleba, wyroby ciastkar-
skie, wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze o niskiej zawar-
tości węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
z czekolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z płynnym 
nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, 
wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze słodkie, 
wyroby piekarnicze wytrawne, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
zakwas chlebowy, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi kawiarni, ka-
wiarnia, dekorowanie ciast, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i  transportem (catering), restauracje samoobsługo-
we, usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedają-
cych posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach .

(111) 340202 (220) 2020 09 08 (210) 517972
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) LEGIERSKI ADAM AD-LEG, Istebna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa Rozrywki
(540) 

(591) granatowy, zielony, niebieski, żółty, różowy, fioletowy, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .05, 29 .01 .15

(510), (511) 41 usługi salonów gier, salony gier automatycznych, 
usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, udostępnianie salo-
nów z automatami do gier, zapewnianie gier, usługi gier, wynajmo-
wanie maszyn do gier, usługi salonów gier wideo, obsługa salonów 
gier [sale], wypożyczanie sprzętu do  gier elektronicznych, usługi 
w zakresie gier zręcznościowych, usługi w zakresie gier do celów roz-
rywkowych, rozrywka, centra rozrywki, usługi w  zakresie rozrywki, 
informacja o rozrywce, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozryw-
kowe na  żywo, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, organizacja 
rozrywki na  imprezy urodzinowe, usługi rozrywkowe świadczone 
dla dzieci, udostępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego, udo-
stępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, 
usługi rozrywkowe związane z automatami do gry .

(111) 340203 (220) 2020 09 08 (210) 517976
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Weles 3
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 
27 .05 .17, 27 .07 .17
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe, 42 
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mo-
bilnych .

(111) 340204 (220) 2020 09 08 (210) 517978
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) NOVVAK JEWELLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVVAK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .19
(510), (511) 14 złoto nieprzetworzone lub kute, srebro nieprzetwo-
rzone lub kute, stopy metali szlachetnych, łańcuszki do  zegarków, 
medale, metale szlachetne, kamienie półszlachetne, kamienie szla-
chetne, koraliki do robienia biżuterii, dzieła sztuki z metali szlachet-
nych, emblematy z metali szlachetnych, biżuteria, biżuteria komór-
kowa, diamenty, drut z metali szlachetnych, 42 usługi projektantów 
mody, usługi wzornictwa przemysłowego, prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami dla osób trzecich .

(111) 340205 (220) 2020 09 08 (210) 517979
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ToMojDom .pl
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 .01 .13, 26 .04 .04, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .17
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mobilne aplikacje, 42 
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mo-
bilnych .

(111) 340206 (220) 2020 09 08 (210) 517984
(151) 2021 03 02 (441) 2020 11 16
(732) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWIARNIA ŻYWIECKA ŻYWIEC 1856
(540) 

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 02 .07 .02, 02 .07 .04, 02 .07 .16, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 24 .09 .01, 
24 .09 .05, 24 .09 .13, 24 .01 .10, 24 .01 .15, 27 .01 .12, 09 .01 .10, 29 .01 .13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, puby, 
usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi ogródków 
piwnych, usługi restauracyjne, zapewnianie żywności i  napojów 
w restauracjach .

(111) 340207 (220) 2020 09 08 (210) 517987
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 12
(732) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-
PRZETWÓRCZE GAL L .P .M .Ł . MAREK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROSTAMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi .

(111) 340208 (220) 2020 09 04 (210) 517990
(151) 2021 02 16 (441) 2020 11 02
(732) BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THREE SEAS INITIATIVE INVESTMENT FUND
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 .01 .12, 26 .11 .08, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materia-
ły informacyjne, publikacje drukowane, ulotki, afisze, plakaty, albumy, 
książki, broszury, podręczniki, papier do pisania, certyfikaty drukowa-
ne, długopisy, pisaki, pióra żelowe, nieujęte w innych klasach przybory 
do pisania, przybory biurowe nieujęte w innych klasach, notatniki ilu-
strowane, kalendarze drukowane, papier, odbitki fotograficzne, kartki 
na notatki, oprawy z papieru lub tektury, druki, dyplomy drukowane 
z papieru lub tektury, czasopisma drukowane, gazety, plakaty, broszu-
ry, atlasy, mapy, reprodukcje graficzne, pudełka kartonowe lub papie-
rowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, mate-
riały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, koperty, 35 agencje 
reklamowe, agencja public relations, analiza odbioru reklamy, analiza 
reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie re-
klamy, badanie rynku, dokonywanie uzgodnień w  zakresie reklamy, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 

i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji 
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za  pośred-
nictwem stron internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa, w szczegól-
ności w  dziedzinie sieci telematycznych i  telefonicznych, informacja 
marketingowa, kampanie marketingowe, marketing afiliacyjny, marke-
ting bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, 
marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marke-
ting imprez i wydarzeń, marketing internetowy, promowanie działal-
ności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
promowanie towarów i  usług osób trzecich, promowanie wydarzeń 
specjalnych, promowanie usług finansowych i  ubezpieczeniowych, 
na  rzecz stron trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, 
przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materia-
łów reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, publi-
kacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, rekla-
ma, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, usługi agencji 
marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi izby 
handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi izby handlowej 
w zakresie promocji handlu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, 
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi promocyj-
ne i reklamowe, usługi public relations, usługi reklamowe, usługi rekla-
mowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usłu-
gi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe onli-
ne, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne 
[publicity], usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi re-
klamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie promocji, usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za  pośrednic-
twem środków audiowizualnych, usługi w zakresie prezentacji przed-
siębiorstw za  pośrednictwem internetu i  innych mediów, usługi 
w zakresie reklamy, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, administrowanie działalnością gospodarczą firm zagra-
nicznych, administrowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi do-
radcze i  konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo han-
dlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zarządzaniu przemy-
słowym, w tym analizy kosztów i zysków, nabywanie przedsiębiorstw, 
nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością go-
spodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, negocjowanie i  zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, nego-
cjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna 
sprzedaży towarów, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organi-
zacja działalność gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością 
gospodarczą, organizowanie prowadzenie spotkań biznesowych, pla-
nowanie działalności gospodarczej, planowanie spotkań bizneso-
wych, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, plano-
wanie sukcesji w  firmach, planowanie w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządza-
niu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w za-
kresie prowadzenia ich  interesów, pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w orga-
nizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w  zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, po-
moc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowa-
nia działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania i działal-
ności przedsiębiorstw handlowych, pomoc w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsię-
biorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, po-
moc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w za-
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rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwem dla firm handlowych i  przemysłowych, pomoc 
w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc 
w  zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi 
przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w  zarzą-
dzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami go-
spodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednic-
two w  działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz osób trzecich, pośredniczenie w  umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób 
trzecich], prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trze-
cich], przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, przygotowywanie opracowań projektów doty-
czących tematyki działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej i  usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
ekspertów do  spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi szacowania ryzyka w dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie badań dotyczących działalno-
ści gospodarczej, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych 
przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania przedsiębiorstw, usługi w  zakresie fuzji przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczy-
mi, usługi w  zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, 
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie za-
rządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, usługi w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, 
usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, 
usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie w  dzie-
dzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, wsparcie w  dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, zarządzanie procesami biznesowymi 
i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami biznesowymi, za-
rządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, za-
rządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 
zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 36 agen-
cje kredytowe, analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w spra-
wach finansowych, doradztwo w zakresie długów, fundusze inwesty-
cyjne wzajemne, informacje finansowe, inwestycje finansowe, 
inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania 
giełdowe, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, ocena 
finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, 
gazowego i  wydobywczego, opracowywanie kosztorysów do  celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie fi-
nansowania projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje 
i  obligacje], pośrednictwo w  obrocie akcjami i  obligacjami, pożyczki 
[finansowanie], sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony interne-
towej, usługi badań dotyczących finansów, usługi banków oszczędno-
ściowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa 
giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, 
usługi gwarancyjne, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wy-
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarzą-
dzanie finansami, administrowanie finansami, administrowanie w za-
kresie funduszy powierniczych, alokacja aktywów, badania finansowe 
w  dziedzinie zarządzania ryzykiem, doradztwo finansowe związane 
z  inwestowaniem w  infrastrukturę, dokonywanie transakcji finanso-
wych, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, działalność finansowa, 
finansowanie budów inżynierii lądowej, finansowanie fuzji, finansowa-
nie inwestycji budowlanych, finansowanie kapitałem własnym, finan-
sowanie kapitału wysokiego ryzyka, finansowanie nabycia, finansowa-
nie projektów, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie 
projektów rozwojowych, finansowanie przedsiębiorstw gospodar-
czych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie w za-
kresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, inwestycje finansowe, infor-
macja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 

organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, orga-
nizowanie finansów dla firm, planowanie i zarządzanie finansowe, po-
zyskiwanie finansowania dla filmów, pozyskiwanie funduszy dla insty-
tucji badawczych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych 
technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, pozyskiwanie 
funduszy na wynalazki, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału 
finansowego, udostępnianie i  aranżowanie finansowania, usługa za-
pewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi finansowania, usługi 
finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć, 
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na  rzecz wynalaz-
ców, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz insty-
tucji badawczych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 
na rzecz podmiotów handlowych, usługi finansowania kapitałem wy-
sokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania kapitałem wyso-
kiego ryzyka na  rzecz firm powstających i  rozwijających się, usługi 
finansowania przemysłowego, usługi finansowania w zakresie zabez-
pieczania funduszy, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania 
funduszy dla przedsiębiorstw, usługi finansowe dla podmiotów go-
spodarczych działających w  branży naftowej, usługi finansowe dla 
spółek, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i  bu-
dynków, usługi finansowe dotyczące udostępniania i  strukturyzacji 
kapitału, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finan-
sowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe z zakresu 
zarządzania majątkiem, usługi kapitalizacji, usługi planowania finanso-
wego związane z projektami budowlanymi, usługi inwestycyjne, usłu-
gi pośrednictwa w  zakresie organizowania finansowania przez inne 
instytucje finansowe, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie finanso-
wania, zapewnianie finansowania handlu, zapewnianie finansowania 
wyposażenia, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnianie środ-
ków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowa-
nia w zakresie sprzedaży, zapewnienie finansowania rozbudowy nie-
ruchomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie 
finansowania dla przedsiębiorstw, zarządzanie aktywami i  zarządza-
nie portfolio, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami dla firm, 
zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami przed-
siębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarzą-
dzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe 
spółkami holdingowymi, zarządzanie finansowe udziałami w  innych 
firmach, zarządzanie finansowe w  zakresie kapitału ryzyka, kapitału 
inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, zarządzanie finansowe za po-
średnictwem Internetu, zarządzanie finansowe związane z bankowo-
ścią, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie 
funduszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami typu private 
equity, zarządzanie kapitałem, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzy-
ka, zarządzanie majątkiem, zbieranie funduszy w celach finansowych, 
zarządzanie zyskami zatrzymanymi, zarządzenie funduszem kapitało-
wym, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie ryzykiem zwią-
zanym z  wysokością stóp procentowych, zarządzanie ryzykiem fi-
nansowym, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie 
powiernicze, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, doradz-
two w sprawach zarządzania własnością intelektualną, zarządzanie 
prawami autorskimi, prawne administrowanie licencjami, audyty 
zgodności z  prawem, audyty zgodności z  przepisami, doradztwo 
prawne w  zakresie odpowiedzi na  ogłoszenia przetargowe, prawne 
administrowanie licencjami, usługi prawne związane z negocjacją kon-
traktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych .

(111) 340209 (220) 2020 09 07 (210) 517947
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) PL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GESSLER KUCHNIA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 
26 .11 .08, 26 .11 .10
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(510), (511) 29 baranina w  plastrach, befsztyk z  siekanej wołowiny 
(hamburger), bekon, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], bur-
gery, burgery mięsne, burgery z  indyka, cielęcina, confity z  kaczki, 
części indyka, drób, drób gotowany, drób, nieżywy, dziczyzna, dzi-
czyzna konserwowana, filety z piersi kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, 
flaki wołowe, foie gras [pasztet sztrasburski], frankfurterki, galaretki 
mięsne, galarety mięsne, gęś pieczona, golonka, gotowany indyk, 
gulasz błyskawiczny, hamburgery, hamburgery z indyka, hamburge-
ry z kurczaka, indyk, indyk pieczony, jagnięcina pieczona, jagnięcina, 
przetworzona, kaczka gotowana, kaszanka, kawałeczki bekonu, ka-
wałki kurczaka, kiełbasa pepperoni, kiełbasa swojska, kiełbaski bra-
twurst, kiełbaski do  hotdogów, kiełbaski konserwowane, kiełbaski 
wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasy z kurczaka, krwawa 
kiszka [kiełbasa], klopsiki drobiowe, konserwa z  przyrządzonego 
mięsa w  słoiku, konserwy drobiowe, konserwy mięsne, konserwy 
z wołowiny, kotlety wieprzowe, krwawa kiszka, kurczak, kurczak go-
towany, kurczak grillowany [yakitori], kurczak liofilizowany, kurczak 
mrożony, kurczak smażony, marynowane nóżki wieprzowe, mielonki 
(konserwy), mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso gotowe do spo-
życia, mięso i  wędliny, mięso i  wyroby mięsne, mięso kacze, mięso 
kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso mielone [mięso siekane], 
mięso mrożone, mięso pieczone, mięso pokrojone w plastry, mięso 
solone, mięso w puszce [konserwy], mięso wędzone, mięso z indyka, 
mrożony drób, mrożony indyk, paczkowane mięso, pastrami, pasty 
mięsne (w  tym pasztety, smalec), peklowana wołowina w  puszce, 
pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczony drób, pieczony kurczak, 
prasowane solone kaczki, produkty mięsne mrożone, produkty mię-
sne w  formie burgerów, produkty z  indyka, produkty z  jagnięciny, 
przekąski na bazie mięsa, przetworzone produkty mięsne, przyrzą-
dzone mięso konserwowe w puszce, pulpety drobiowe, pulpety wo-
łowe, pulpety z kurczaka, pulpety [żywność], salami, sałatka z kurcza-
ka, salceson, schab wieprzowy, siekana wołowina peklowana, 
skrzydełka kurczaka, smażone mięso, steki wieprzowe, steki wołowe, 
steki z mięsa, surowe kiełbasy, suszona kiełbasa, suszona wołowina 
w paskach, suszone mięso, suszone mięso kurczaka, suszone mięso 
z kaczki, szaszłyki jagnięce, szynka, szynka surowa podsuszana [pro-
sciutto], tłusta i  mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], udka 
z kurczaka, wątroba, wędliny, wieprzowina, wieprzowina konserwo-
wa, wieprzowina pieczona, wołowina, wołowina gotowa do spoży-
cia, wołowina w plastrach, pasztet mięsny, pasztet z gęsich wątróbek, 
pasztet z kurczaka, pasztet z wątróbki, biały ser, desery jogurtowe, 
desery mleczne, dipy, dipy serowe, jogurt, jogurt sojowy, jogurt 
z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty sma-
kowe, kefir [napój mleczny], margaryna, maślanka, masło, masło 
czosnkowe, masło ghee, masło mieszane, masło z ziołami, mleczne 
produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kuli-
narnych, mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokoso-
we [napój], produkty serowarskie, przetwory twarożkowe, ser mięk-
ki, ser mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser z ziołami, sery 
dojrzewające, przekąski na bazie sera, ekstra oliwa z oliwek z pierw-
szego tłoczenia, jadalny olej rzepakowy, koncentrat masła, masło so-
lone, masło do użytku w gotowaniu, masło klarowane, olej rzepako-
wy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego [jadalny], 
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, 
oleje jadalne, oleje smakowe, oleje spożywcze, oleje z przyprawami, 
oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, smalec, wyroby 
z masła, bulion wołowy, buliony, falafel, gotowe dania składające się 
głównie z  mięsa, gotowe dania z  mięsa, gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe po-
siłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, goto-
we posiłki gotowane składające się głównie z indyka, gotowe posiłki 
gotowane składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki goto-
wane składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki goto-
wane składające się głównie z  substytutów mięsa, gotowe posiłki 
gotowane składające się głównie z  ryb, gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z  kaczki, gotowe posiłki z  drobiu [drób jako 
główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny skład-
nik], gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki 
zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głów-
nie] jajka, guacamole, guacamole [pasta z awokado], gulasz wołowy, 
gulasze, muffiny jajeczne, potrawy gotowe składające się głównie 
z warzyw, potrawy mięsne gotowane, pulpety, sałatka cezar, sałatka 
ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na  bazie 

ziemniaków, sałatki podawane na przystawkę, sałatki warzywne, sa-
łatki z roślin strączkowych, szaszłyki, wstępnie ugotowana zupa, za-
pakowane zestawy obiadowe składające się głównie z  dziczyzny, 
zupy, zupy w puszkach, zupy z makaronem, batoniki na bazie orze-
chów będące zamiennikami posiłków, batoniki na  bazie owoców 
i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posił-
ków, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, boczniaki 
ostrygowate, suszone, borowiki szlachetne, suszone, burgery wa-
rzywne, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, 
chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z batatów 
fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemnia-
czane w  formie paluszków, chipsy ziemniaczane w  postaci przeką-
sek, cytryny, przetworzone, czarne porzeczki, przetworzone, czere-
śnie, przetworzone, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, fasola, fasola 
pieczona w sosie pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie sojo-
wym [kongjaban], fasola w puszkach, fasola z chili, fasolka konserwo-
wa, frytki, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i  warzywne, galaretki owocowe, gotowe 
dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, grzyby konserwowa-
ne, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy konserwo-
we, kiełbaski wegetariańskie, kiszone warzywa [kimchi], kłącza prze-
tworzone, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowa 
wieprzowina z fasolą, konserwowane warzywa, konserwowe rośliny 
strączkowe, konserwy, marynaty, konserwy z owocami, krojone owo-
ce, krojone warzywa, mandarynki [konserwowe], mango, przetwo-
rzone, marynowana kalarepa, marynowana ostra papryka, maryno-
wana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza, marynowane 
papryczki jalapeno, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owo-
ców suszonych, mieszanki przekąsek składających się z  suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składają-
cych się z  przetworzonych owoców i  przetworzonych orzechów, 
mieszanki warzywne, mrożone frytki, mrożone owoce, odsmażana 
fasola, ogórki korniszone, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, 
oliwki konserwowe, oliwki nadziewane, oliwki nadziewane czerwoną 
papryką i  migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki 
nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słoneczni-
kowym, oliwki nadziewane serem feta w  oleju słonecznikowym, 
oliwki [przetworzone], oliwki, suszone, owoce aromatyzowane, owo-
ce glazurowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w al-
koholu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce kon-
serwowane w  słoikach, owoce marynowane, owoce przetworzone, 
owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, papryka kon-
serwowana, papryka marynowana, papryka, przetworzona, pasztet 
warzywny, pierożki na bazie ziemniaków, pikantne pikle, placki sma-
żone, placki ziemniaczane, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki 
z  brzoskwini, płatki z  kiwi, płatki ziemniaczane, pokrojone sałatki 
warzywne, pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, pomi-
dory konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory obrane 
ze skóry, pomidory, przetworzone, preparowane papryki, produkty 
z suszonych owoców, przeciery owocowe, przeciery warzywne, prze-
twory owocowe [dżemy], przetworzona kapusta brukselska, prze-
tworzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone jabłka, prze-
tworzone morele, przetworzone oliwki konserwowe, purée z warzyw, 
purée ziemniaczane, rodzynki, rodzynki korynckie, sałatki owocowe, 
śliwki konserwowe, śliwki suszone, smażone ziemniaki (placki ziem-
niaczane), sok cytrynowy do  celów kulinarnych, sok pomidorowy 
do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do goto-
wania, substytuty mięsa na bazie warzyw, suszona żurawina, suszo-
ne borówki, suszone grzyby jadalne, suszone grzyby phallus indusia-
tus, suszone grzyby shiitake, suszone mango, suszone orzechy, 
suszone owoce, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, warzywa 
kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa konser-
wowane [w oleju], warzywa marynowane, warzywa w puszkach, wę-
dliny wegetariańskie, dżem śliwkowy, dżem z żurawiny, dżemy, dże-
my i  marmolady owocowe, dżemy jagodowe, dżemy malinowe, 
dżemy owocowe, dżemy truskawkowe, galareta, galaretki, galaretki 
z warzyw, hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], kompot żurawino-
wy, marmolada, marmolady owocowe, masło orzechowe w proszku, 
masło arachidowe, masło migdałowe, masło z  orzechów, masło 
z orzechów nerkowca, owoce gotowane, owocowe pasty do smaro-
wania, pasta z  bakłażana, pasta z  oberżyny, pasta z  oliwek, pasta 
z owoców, pasta z owoców tłoczonych, pasty do smarowania na ba-
zie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, pasty warzywne, 
przecier pomidorowy, tahini [pasta z ziarna sezamowego], warzywne 
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pasty do smarowania, czarny kawior, dorsze [nieżywe], filety rybne, 
filety z  wędzonego śledzia, kawior, kawior z  łososia, kotlety rybne, 
potrawy rybne, produkty z owoców morza, ryby marynowane, ryby 
przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w puszkach, śledzie 
[nieżywe], śledzie, nieżywe, wędzony łosoś, pasty rybne, pasty 
z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, preparaty do produkcji bu-
lionów, buliony [gotowe], buliony mięsne, kostki bulionowe, kostki 
do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki 
do zup, wywar, bulion, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, składniki 
do sporządzania zupy, zupy w proszku, 30 budyń w proszku, ciasta 
drożdżowe z  nadzieniem z  mięsa, ciasta drożdżowe z  nadzieniem 
z owoców, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, herbatniki sło-
dowe, makaron [ciasto], mrożone wyroby piekarnicze, preparaty 
do ciast, zakwas chlebowy, brązowy cukier, cukier, cukier biały, cukier 
inwertowany [sztuczny miód], cukier owocowy, cukier puder, cukier 
w  kostkach, miód, miód biologiczny do  spożycia przez ludzi, miód 
naturalny, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie polewy i na-
dzienia, słodziki naturalne, substytuty cukru, substytuty miodu, mar-
cepan, polewy o smaku czekoladowym, sos czekoladowy, syrop klo-
nowy, syrop kukurydziany, syrop smakowy, syrop spożywczy, syrop 
stołowy, syropy smakowe, ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, 
banany w cieście, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony 
gotowe do spożycia na bazie czekolady, brioszki (drożdżowe bułecz-
ki), bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, chipsy kukurydziane, chip-
sy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wo-
dorostów, chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, chipsy taco, 
chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki kukurydziane, chrupki kuku-
rydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie 
kulek (arare), chrupki serowe, chrupki serowe [przekąski], chrupki se-
rowe w kształcie kulek [przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, 
chrupki zbożowe, ciasta [słodkie lub słone], ciasteczka ryżowe, cia-
steczka owsiane, ciastka z prosa, ciasto na bazie jaj, ciasto z przypra-
wionymi owocami, czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, drób 
w cieście, dziczyzna w cieście, empanada (nadziewany pieróg), gorą-
ca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, gotowa solona żywność 
przyrządzona z  mąki ziemniaczanej, gotowe dania z  ryżu, gotowe 
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez 
wyciskanie, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawiera-
jące [głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, 
gotowe produkty spożywcze w  postaci sosów, gotowe przekąski 
na bazie zbóż, kanapki, kanapki z mięsem, krakersy krewetkowe, kra-
kersy nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, krakersy o sma-
ku przypraw, krakersy o smaku sera, krakersy o smaku warzyw, kra-
kersy o  smaku ziołowym, krakersy ryżowe, krakersy z  preparatów 
zbożowych, mięso w cieście [gotowe], mrożone paszteciki z mięsem 
i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane 
mięsem, mrożone tosty francuskie, nachos, owoce pod kruszonką, 
paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, placki, placki z fa-
soli mung [bindaetteok], placki z kimchi [kimchijeon], placki z kurcza-
kiem, placki z nadzieniem z warzyw, potrawy gotowe na bazie maka-
ronu, potrawy składające się głównie z  ryżu, potrawy z  makaronu, 
precelki, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie 
zbóż, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski przy-
rządzone z  mąki ziemniaczanej, przekąski składające się głównie 
z chleba, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, 
przekąski składające się głównie z  ryżu, przekąski składające się 
głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów zbożowych, 
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, 
przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziar-
niste, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki 
kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wyko-
nane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski 
wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski 
wykonane z ryżu, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski 
wykonane ze  sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane 
z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski 
z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukury-
dzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, 
przekąski z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, 
quiche, quiche [tarty], solone wyroby piekarnicze, wrapy z  kurcza-

kiem, wyroby piekarnicze składające się z  warzyw i  mięsa, wyroby 
piekarnicze składające się z  warzyw i  drobiu, wyroby piekarnicze 
z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanap-
ka typu wrap, biała herbata, cappuccino, czekolada, czekolada bez-
mleczna, czekolada mleczna, czekolada pitna, czekolada w proszku, 
czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, herbata, herbata bez 
teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata chai, herba-
ta chryzantemowa (gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu yuzu, 
herbata czarna, herbata czarna [herbata angielska], herbata darje-
eling [indyjska czarna herbata z prowincji darjeeling], herbata do za-
parzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, 
herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśmino-
wa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata lapsang so-
uchong, herbata lipowa, herbata miętowa, herbata mrożona, herba-
ta mrożona (nie  do  celów medycznych), herbata nienaturalna, 
herbata o  smaku jabłka [inna niż do  celów leczniczych], herbata 
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata 
oolong, herbata oolong [herbata chińska], herbata oolong w prosz-
ku, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata pacz-
kowana [inna niż do  celów leczniczych], herbata rooibos, herbata 
rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do  celów leczni-
czych], herbata sfermentowana, nielecznicza herbata sypka, herbata 
szałwiowa, herbata Tie Guan Yin, herbata w torebkach, herbata w to-
rebkach (nielecznicza), herbata z  białego lotosu (Baengnyeoncha), 
herbata z  czerwonego żeń-szenia, herbata z  dzikiej róży, herbata 
z eleuterokoku [ogapicha], herbata z gryki, herbata z korzenia łopia-
nu (wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia, her-
bata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], herbata z prażonego ryżu 
brązowego [genmaicha], herbata z rozmarynu, herbata z rumianku, 
herbata z wodorostów kelp, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-sze-
nia [insamcha], herbata ze  słonych sproszkowanych wodorostów 
(kombu-cha), herbata zielona, herbaty, herbaty aromatyzowane 
[inne niż do  celów leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierające 
cytrynę, herbaty o  smaku cytryny (nielecznicze), herbaty o  smaku 
owocowym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herbaty ziołowe, 
inne niż do  celów leczniczych, herbaty ziołowe [napary], japońska 
zielona herbata, kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao [pa-
lone, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao w proszku, ka-
kaowe napoje, kawa, kombucha, kwiaty i  liście jako substytuty her-
baty, liście herbaty, mate [herbata], mieszanki herbat, mrożona kawa, 
mrożone napoje [frappe], napoje składające się głównie z kawy, na-
poje sporządzone z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje 
sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje zawie-
rające kakao, palone ziarna kawy, wegańska czekolada pitna, ziarna 
kawy, batony lodowe, bloki lodu, budynie deserowe w proszku, cia-
sta lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej 
śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, jogurt mrożony [lody spo-
żywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), kostki lodu, 
lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawie-
rające mleko, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cu-
kiernicze, lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, 
lody mleczne, lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody 
owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody 
truflowe, lody typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, 
lody włoskie, lody wodne o  smaku owocowym w  postaci lizaków, 
lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, 
mrożone ciasta jogurtowe, mrożone kremy budyniowe, mrożone 
mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne wyroby cukier-
nicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na pa-
tyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, oranżada 
w  proszku [wyroby cukiernicze], owocowe lody, sorbety, sorbety 
[lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], tort lodowy, we-
gańskie lody, chrzan [sos przyprawowy], cukierki miętowe [inne niż 
do celów leczniczych], curry [przyprawa], curry sproszkowana [przy-
prawa], curry w proszku, cynamon, cynamon [przyprawa], cynamon 
sproszkowany [przyprawa], czerwona papryka w proszku [gochutga-
ru], czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek prze-
tworzony do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, gałka 
muszkatołowa, goździki mielone [przyprawa], goździki [przyprawa], 
harissa [przyprawa], imbir marynowany [przyprawa], imbir [przypra-
wa], imbir [przyprawa w proszku], jadalny szafran, kolendra mielona, 
kolendra, suszona, koncentraty warzywne stosowane jako przypra-
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wy, krem budyniowy w  proszku, sól kuchenna, kurkuma, kurkuma 
do stosowania jako przyprawa, laski cynamonu, laski wanilii, maryna-
ty, marynaty zawierające zioła, mieszanki przypraw, ocet jabłkowy, 
ocet owocowy, octy, papryka chilli sproszkowana, papryka [przypra-
wy], pieprz, pieprz mielony, pieprz [przyprawa], pieprz syczuański 
w proszku, pieprz w proszku [przyprawa], pieprz ziarnisty, pikantne 
sosy, czatnej i pasty, przygotowany chrzan [przyprawa], przyprawa 
curry, przyprawy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przy-
prawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w  proszku, słone 
sosy, sos [jadalny], sos żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy [przypra-
wy], zioła suszone, chutney [ostry, gęsty sos], gotowe sosy, imitacja 
majonezu, keczup, keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], ketchup, 
majonez, majonez wegański, mięsne sosy, musztarda, pasta z fasoli 
miso, pasta z fasoli z przyprawami, pasta z papryki chili będąca przy-
prawą, pasta z  soi (przyprawy), pasty warzywne [sosy], pesto [sos], 
pieprz syczuański jako przyprawa, pikantne sosy używane jako przy-
prawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sos barbecue, sos chili, 
sos chrzanowy, sos do spaghetti, sos picante [ostry sos pomidorowy], 
sos pieprzowy, sos pikantny, sos serowy, sos słodko-kwaśny, sos ta-
tarski, sos w  proszku, sos worcestershire, sosy chrzanowe, sosy 
do gotowania, sosy do kurczaka, sosy do makaronów, sosy do mięsa 
z grilla, sosy do sałatek, sosy grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy 
na bazie pomidorów, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy sałatko-
we, sosy sałatkowe do  żywności [sosy], sosy sałatkowe [dressingi], 
sosy salsa, sosy w  puszkach, sosy ziołowe, budyń ryżowy, budynie 
deserowe, chałwa, chleb, cukierki, czekoladki z  likierem, krakersy, 
krakersy jadalne, krakersy solone, orzechowe wyroby cukiernicze, 
orzechy macadamia w  polewie czekoladowej, orzechy w  czekola-
dzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby 
cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione w  karmelowym batoniku, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, batoniki, batoniki ener-
getyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie pszenicy, 
batoniki owsiane, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawiera-
jące mieszankę ziaren, orzechów i  suszonych owoców [wyroby cu-
kiernicze], batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż, bato-
ny zbożowe, ciasta zbożowe do  spożycia przez ludzi, przekąski 
wytwarzane z muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, bagiet-
ki, bajgle, bułeczki, bułeczki chrupkie, bułeczki na bazie mąki kukury-
dzianej (almojábana)), bułeczki słodkie, chleb razowy, chleb wielo-
zbożowy, chleb z  przyprawami, chleb żytni, chrupiące pieczywo, 
ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciasta owsiane 
spożywcze, drożdżowe bułeczki, herbatniki do aperitifu, herbatniki 
owsiane spożywcze, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki z cebu-
lą lub serem, maca, pumpernikiel, batoniki cukiernicze, batoniki z na-
dzieniem czekoladowym, batony czekoladowe, cukierki miętowe, 
cukierki miętowe bezcukrowe, cukierki z kakao, cukierki z karmelem, 
cukierki z mięty pieprzowej, czekolada mleczna w tabliczkach, cze-
koladki umieszczone w  kalendarzu adwentowym, czekoladki 
w kształcie koników morskich, czekoladki w kształcie muszelek, cze-
koladki w kształcie pralinek, czekoladki wykonane z cukru, czekolad-
ki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym, czeko-
ladki z nadzieniem piankowym, dropsy owocowe [słodycze], dropsy 
owocowe [wyroby cukiernicze], krówka (cukierek), krówki czekolado-
we, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza prażona w  kuchence 
mikrofalowej, landrynki, landrynki w kształcie pałeczek [wyroby cu-
kiernicze], lizaki, lizaki [wyroby cukiernicze], nadziewana czekolada, 
pralinki, praliny wytworzone z czekolady, praliny z płynnym nadzie-
niem, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze piankowe, 
słodycze zawierające owoce, toffi, toffi o  strukturze plastra miodu, 
wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze z cze-
kolady, brownie [ciastka czekoladowe], ciasta, ciasta czekoladowe, 
ciasta czekoladowe wykonane z  czekoladowego biszkoptu, ciasta 
mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i  warzywami, ciasta 
na  bazie pomarańczy, ciasta słodowe, ciasta w  polewie czekolado-
wej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta 
z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta z melasą, 
ciasta zawierające mięso, ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka 
migdałowe, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciast-
ka migdałowe, ciastka na patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka 
w polewie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, 
ciasto kruche z szynką, ciasto migdałowe, ciasto na słodkie wypieki, 
ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dżemem 
z fasoli (monaka), ciasto śliwkowe, crème brûlées [przypalony krem], 
czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, eklerki, her-
batniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki do  sera, herbatniki 

o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki petit-
-beurre, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w po-
lewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane polewą czekolado-
wą, herbatniki z  polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, 
herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki 
zbożowe do spożycia przez ludzi, kruche ciasto, magdalenki, maka-
roniki (ciastka), makaroniki kokosowe, makaroniki [wyroby cukierni-
cze], naleśniki [cienkie], napoleonki, pączki, pierniczki, piernik, precle 
polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, sernik, ser-
niki, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie herbatniki do  spożycia 
przez ludzi, szarlotka, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub słone), 
tarty z  jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tarty z melasą, 
tarty (z owocami), tarty z polewą, torty truskawkowe, wyroby ciast-
karskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z owocami, wyro-
by cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyro-
by piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy i owoce, gryka, przetworzona, kasza bulgur, mąka kokosowa 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, mąka migdałowa, mąka z cie-
cierzycy, mąka z soczewicy, mąka ziemniaczana, mąka ziemniaczana 
do  celów spożywczych, makaron spożywczy, makarony, potrawy 
na bazie mąki, produkty żywnościowe z ciasta, przetwory spożywcze 
na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, przetworzone 
ziarna zbóż do  pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzony 
chmiel, suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, knedle, makaron 
azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron chiński, makaron chiński 
chow mein, makaron chiński [niegotowany], makaron gotowy, maka-
ron gryczany, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny, ma-
karon krewetkowy, makaron muszelki, makaron nitki, makaron no-
odle, makaron pełnoziarnisty, makaron rurki, makaron ryżowy, 
makaron soba instant, makaron soba [japoński makaron z gryki, nie-
gotowany], makaron sojowy (harusame, nieugotowany), makaron 
suszony, makaron udon instant, makaron udon [niegotowany], ma-
karon z  ciecierzycy, makaron z  komosy ryżowej, makaron z  serem, 
makaron z soczewicy, makaron ziti, makaronowe konserwy, makaro-
ny do pizz, makarony do zup, makarony głęboko mrożone, makarony 
razowe, makarony somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki 
pszennej, niegotowane], makarony w  postaci płatów, makarony 
z truflami, makarony zawierające jaja, makarony zawierające nadzie-
nia, nadziewany makaron, nitki [makaron], pad thai [makaron smażo-
ny po  tajsku], pielmieni [pierogi z  nadzieniem mięsnym], pierożki 
na bazie mąki, pierożki ravioli, pierożki rybne, pierożki w stylu kore-
ańskim [mandu], spaghetti, spaghetti [surowe], suszone tortellini, 
suszony makaron, świeży makaron, tortellini, udon [makaron japoń-
ski], wareniki [pierogi z  nadzieniem], artykuły spożywcze ze  zbóż, 
jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień łuskany, kasza perłowa, 
kasza perłowa [przetworzona], kiełki pszenicy, kiełki pszenicy, inne 
niż stosowane jako suplement diety, kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kuskus, kuskus 
[grysik], kuskus [kasza], mąka, mąka owsiana spożywcza, mąka z faso-
li mung, płatki jęczmienne, płatki owsiane, płatki owsiane gotowe 
do spożycia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki pszenne, 
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty spożywcze z  kukurydzy, produkty spożywcze 
z owsa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, ryż, zboża do  żywności do  spożycia przez ludzi, 
zboża przetworzone, zboża przetworzone do  spożycia przez ludzi, 
kasza gryczana, kasza manna, kasza manna [mąka spożywcza], kasze, 
kasze spożywcze, mąka do pieczenia, mąka gorczycowa, mąka goto-
wa do pieczenia, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęcz-
mienna, mąka jęczmienna [do  celów spożywczych], mąka kukury-
dziana, mąka kukurydziana do celów spożywczych, mąka mieszana 
do żywności, mąka na ciasto, mąka na pączki, mąka pszenna, mąka 
roślinna, mąka spożywcza, mąka zbożowa, mąka żytnia, mieszanki 
mąki, mąka z  tapioki do  celów spożywczych, kasza kukurydziana, 
kaszka z  fasoli mung, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki spożywcze 
składające się z  płatków zbożowych i  suszonych owoców, muesli, 
muesli składające się głównie z  preparatów zbożowych, owsianka, 
owsianka błyskawiczna, płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, 
płatki śniadaniowe na  ciepło, płatki śniadaniowe o  smaku miodu, 
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawiera-
jące mieszankę owoców i błonnika, płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki zbożowe, płatki 
zbożowe gotowe do spożycia, śniadaniowe płatki ryżowe, zbożowe 
artykuły śniadaniowe, dziki ryż [gotowy], gotowy ryż, mieszanki 
ryżu .
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(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 
26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 29 baranina w  plastrach, befsztyk z  siekanej wołowiny 
(hamburger), bekon, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], burge-
ry, burgery mięsne, burgery z indyka, cielęcina, confity z kaczki, części 
indyka, drób, drób gotowany, drób, nieżywy, dziczyzna, dziczyzna 
konserwowana, filety z piersi kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, flaki wo-
łowe, foie gras [pasztet sztrasburski], frankfurterki, galaretki mięsne, 
galarety mięsne, gęś pieczona, golonka, gotowany indyk, gulasz bły-
skawiczny, hamburgery, hamburgery z indyka, hamburgery z kurcza-
ka, indyk, indyk pieczony, jagnięcina pieczona, jagnięcina, przetwo-
rzona, kaczka gotowana, kaszanka, kawałeczki bekonu, kawałki 
kurczaka, kiełbasa pepperoni, kiełbasa swojska, kiełbaski bratwurst, 
kiełbaski do hotdogów, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, 
kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasy z kurczaka, krwawa kiszka [kieł-
basa], klopsiki drobiowe, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, 
konserwy drobiowe, konserwy mięsne, konserwy z wołowiny, kotlety 
wieprzowe, krwawa kiszka, kurczak, kurczak gotowany, kurczak grillo-
wany [yakitori], kurczak liofilizowany, kurczak mrożony, kurczak sma-
żony, marynowane nóżki wieprzowe, mielonki (konserwy), mięsa wę-
dzone, mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, 
mięso i wyroby mięsne, mięso kacze, mięso kiełbasiane, mięso konser-
wowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso pie-
czone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso w puszce [kon-
serwy], mięso wędzone, mięso z  indyka, mrożony drób, mrożony 
indyk, paczkowane mięso, pastrami, pasty mięsne (w  tym pasztety, 
smalec), peklowana wołowina w  puszce, pieczeń wołowa, pieczone 
kaczki, pieczony drób, pieczony kurczak, prasowane solone kaczki, 
produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, pro-
dukty z indyka, produkty z jagnięciny, przekąski na bazie mięsa, prze-
tworzone produkty mięsne, przyrządzone mięso konserwowe w pusz-
ce, pulpety drobiowe, pulpety wołowe, pulpety z  kurczaka, pulpety 
[żywność], salami, sałatka z kurczaka, salceson, schab wieprzowy, sie-
kana wołowina peklowana, skrzydełka kurczaka, smażone mięso, steki 
wieprzowe, steki wołowe, steki z mięsa, surowe kiełbasy, suszona kieł-
basa, suszona wołowina w  paskach, suszone mięso, suszone mięso 
kurczaka, suszone mięso z  kaczki, szaszłyki jagnięce, szynka, szynka 
surowa podsuszana [prosciutto], tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa 
[knockwurst], udka z  kurczaka, wątroba, wędliny, wieprzowina, wie-
przowina konserwowa, wieprzowina pieczona, wołowina, wołowina 
gotowa do  spożycia, wołowina w  plastrach, pasztet mięsny, pasztet 
z gęsich wątróbek, pasztet z kurczaka, pasztet z wątróbki, biały ser, de-
sery jogurtowe, desery mleczne, dipy, dipy serowe, jogurt, jogurt sojo-
wy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej 
zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogur-
ty smakowe, kefir [napój mleczny], margaryna, maślanka, masło, masło 
czosnkowe, masło ghee, masło mieszane, masło z  ziołami, mleczne 
produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinar-
nych, mleko kokosowe do  stosowania jako napój, mleko kokosowe 
[napój], produkty serowarskie, przetwory twarożkowe, ser miękki, ser 
mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser z ziołami, sery dojrzewa-
jące, przekąski na bazie sera, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłocze-
nia, jadalny olej rzepakowy, koncentrat masła, masło solone, masło 
do użytku w gotowaniu, masło klarowane, olej rzepakowy jadalny, olej 
z  oliwek jadalny, olej z  siemienia lnianego [jadalny], olej z  siemienia 
lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje jadalne, oleje 
smakowe, oleje spożywcze, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwa 
z oliwek z pierwszego tłoczenia, smalec, wyroby z masła, bulion woło-
wy, buliony, falafel, gotowe dania składające się głównie z mięsa, goto-
we dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 

lub głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowi-
cie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające 
się głównie z indyka, gotowe posiłki gotowane składające się głównie 
z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się głównie z owo-
ców morza, gotowe posiłki gotowane składające się głównie z substy-
tutów mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się głównie z  ryb, 
gotowe posiłki gotowane składające się głównie z kaczki, gotowe po-
siłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mię-
so jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, 
gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawie-
rające [głównie] jajka, guacamole, guacamole [pasta z awokado], gu-
lasz wołowy, gulasze, muffiny jajeczne, potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, potrawy mięsne gotowane, pulpety, sałatka cezar, 
sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na ba-
zie ziemniaków, sałatki podawane na  przystawkę, sałatki warzywne, 
sałatki z roślin strączkowych, szaszłyki, wstępnie ugotowana zupa, za-
pakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zupy, 
zupy w puszkach, zupy z makaronem, batoniki na bazie orzechów bę-
dące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, 
batoniki na  bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony 
na  bazie orzechów i  nasion, batony organiczne na  bazie orzechów 
i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, boczniaki ostrygowate, 
suszone, borowiki szlachetne, suszone, burgery warzywne, chipsy ba-
nanowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, 
chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z batatów fioletowych, chipsy 
z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie palusz-
ków, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, cytryny, przetworzo-
ne, czarne porzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, chipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, fasola, fasola pieczona w sosie pomidoro-
wym, fasola przyrządzona w  sosie sojowym [kongjaban], fasola 
w puszkach, fasola z chili, fasolka konserwowa, frytki, frytki gofrowane, 
frytki ziemniaczane, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe produk-
ty z warzyw, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kapusta, prze-
tworzona, karczochy konserwowe, kiełbaski wegetariańskie, kiszone 
warzywa [kimchi], kłącza przetworzone, kompozycje owoców prze-
tworzonych, konserwowa wieprzowina z  fasolą, konserwowane wa-
rzywa, konserwowe rośliny strączkowe, konserwy, marynaty, konser-
wy z  owocami, krojone owoce, krojone warzywa, mandarynki 
[konserwowe], mango, przetworzone, marynowana kalarepa, mary-
nowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka 
arbuza, marynowane papryczki jalapeno, mieszanki owoców i  orze-
chów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składają-
cych się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki 
przekąsek składających się z przetworzonych owoców i przetworzo-
nych orzechów, mieszanki warzywne, mrożone frytki, mrożone owoce, 
odsmażana fasola, ogórki korniszone, oliwki, gotowane, oliwki konser-
wowane, oliwki konserwowe, oliwki nadziewane, oliwki nadziewane 
czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką, 
oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju sło-
necznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, 
oliwki [przetworzone], oliwki, suszone, owoce aromatyzowane, owoce 
glazurowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w  alko-
holu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konser-
wowane w słoikach, owoce marynowane, owoce przetworzone, owo-
ce w  plasterkach, konserwowe, owoce w  puszkach, papryka 
konserwowana, papryka marynowana, papryka, przetworzona, pasz-
tet warzywny, pierożki na  bazie ziemniaków, pikantne pikle, placki 
smażone, placki ziemniaczane, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki 
z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki ziemniaczane, pokrojone sałatki wa-
rzywne, pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, pomidory 
konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory obrane ze  skóry, 
pomidory, przetworzone, preparowane papryki, produkty z  suszo-
nych owoców, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory 
owocowe [dżemy], przetworzona kapusta brukselska, przetworzone 
buraki, przetworzone cebule, przetworzone jabłka, przetworzone mo-
rele, przetworzone oliwki konserwowe, purée z warzyw, purée ziem-
niaczane, rodzynki, rodzynki korynckie, sałatki owocowe, śliwki kon-
serwowe, śliwki suszone, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), 
sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, 
soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, suszona żurawina, suszone borówki, suszone 
grzyby jadalne, suszone grzyby phallus indusiatus, suszone grzyby 
shiitake, suszone mango, suszone orzechy, suszone owoce, uprzednio 
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pokrojone warzywa do sałatek, warzywa kapustne, przetworzone, wa-
rzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w  oleju], warzywa 
marynowane, warzywa w  puszkach, wędliny wegetariańskie, dżem 
śliwkowy, dżem z żurawiny, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dże-
my jagodowe, dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawko-
we, galareta, galaretki, galaretki z warzyw, hummus, hummus [pasta 
z  ciecierzycy], kompot żurawinowy, marmolada, marmolady owoco-
we, masło orzechowe w proszku, masło arachidowe, masło migdało-
we, masło z orzechów, masło z orzechów nerkowca, owoce gotowane, 
owocowe pasty do smarowania, pasta z bakłażana, pasta z oberżyny, 
pasta z  oliwek, pasta z  owoców, pasta z  owoców tłoczonych, pasty 
do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowa-
nia, pasty warzywne, przecier pomidorowy, tahini [pasta z ziarna seza-
mowego], warzywne pasty do smarowania, czarny kawior, dorsze [nie-
żywe], filety rybne, filety z wędzonego śledzia, kawior, kawior z łososia, 
kotlety rybne, potrawy rybne, produkty z owoców morza, ryby mary-
nowane, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w pusz-
kach, śledzie [nieżywe], śledzie, nieżywe, wędzony łosoś, pasty rybne, 
pasty z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, preparaty do produk-
cji bulionów, buliony [gotowe], buliony mięsne, kostki bulionowe, kost-
ki do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszan-
ki do zup, wywar, bulion, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, składniki 
do  sporządzania zupy, zupy w  proszku, 30 budyń w  proszku, ciasta 
drożdżowe z  nadzieniem z  mięsa, ciasta drożdżowe z  nadzieniem 
z owoców, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, herbatniki słodo-
we, makaron [ciasto], mrożone wyroby piekarnicze, preparaty do ciast, 
zakwas chlebowy, brązowy cukier, cukier, cukier biały, cukier inwerto-
wany [sztuczny miód], cukier owocowy, cukier puder, cukier w  kost-
kach, miód, miód biologiczny do spożycia przez ludzi, miód naturalny, 
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie polewy i nadzienia, sło-
dziki naturalne, substytuty cukru, substytuty miodu, marcepan, pole-
wy o smaku czekoladowym, sos czekoladowy, syrop klonowy, syrop 
kukurydziany, syrop smakowy, syrop spożywczy, syrop stołowy, syro-
py smakowe, ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cie-
ście, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, ba-
toniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe 
do spożycia na bazie czekolady, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułki 
nadziewane, bułki z nadzieniem, chipsy kukurydziane, chipsy kukury-
dziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, 
chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, 
chipsy zbożowe, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku 
sera, chrupki ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki 
serowe, chrupki serowe [przekąski], chrupki serowe w kształcie kulek 
[przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, ciasta 
[słodkie lub słone], ciasteczka ryżowe, ciasteczka owsiane, ciastka 
z prosa, ciasto na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami, czipsy 
na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, drób w cieście, dziczyzna w cieście, 
empanada (nadziewany pieróg), gorąca kiełbaska i keczup w rozcię-
tych bułkach, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemnia-
czanej, gotowe dania z  ryżu, gotowe do  spożycia solone przekąski 
z  mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe posiłki 
w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy 
na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, goto-
we potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe produkty spożywcze 
w  postaci sosów, gotowe przekąski na  bazie zbóż, kanapki, kanapki 
z mięsem, krakersy krewetkowe, krakersy nadziewane serem, krakersy 
o smaku mięsnym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku sera, 
krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym, krakersy ryżo-
we, krakersy z preparatów zbożowych, mięso w cieście [gotowe], mro-
żone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się 
głównie z  ryżu, mrożone posiłki składające się głównie z  makaronu, 
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produk-
ty z  ciasta nadziewane mięsem, mrożone tosty francuskie, nachos, 
owoce pod kruszonką, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzo-
winy, placki, placki z fasoli mung [bindaetteok], placki z kimchi [kimchi-
jeon], placki z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, potrawy go-
towe na  bazie makaronu, potrawy składające się głównie z  ryżu, 
potrawy z makaronu, precelki, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski 
na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, 
przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane z mąki ziemniacza-
nej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski składają-
ce się głównie z chleba, przekąski składające się głównie z wyciśnię-
tych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z  ryżu, przekąski 
składające się głównie ze zboża, przekąski składające się z produktów 
zbożowych, przekąski słone na  bazie zbóż, przekąski słone na  bazie 

kukurydzy, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski 
wieloziarniste, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane 
z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski 
wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, prze-
kąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z pszenicy, prze-
kąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, prze-
kąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane 
z  muesli, przekąski wytwarzane z  produktów zbożowych, przekąski 
z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukury-
dzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, 
przekąski z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, 
quiche, quiche [tarty], solone wyroby piekarnicze, wrapy z kurczakiem, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarni-
cze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami 
i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, 
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu wrap, bia-
ła herbata, cappuccino, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada 
mleczna, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladki, czekola-
dowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów 
mlecznych lub warzyw, herbata, herbata bez teiny słodzona słodzika-
mi, herbata bezteinowa, herbata chai, herbata chryzantemowa (gukh-
wacha), herbata cytrusowa z  owocu yuzu, herbata czarna, herbata 
czarna [herbata angielska], herbata darjeeling [indyjska czarna herba-
ta z  prowincji darjeeling], herbata do  zaparzania, herbata earl grey, 
herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż 
do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do ce-
lów leczniczych, herbata lapsang souchong, herbata lipowa, herbata 
miętowa, herbata mrożona, herbata mrożona (nie do celów medycz-
nych), herbata nienaturalna, herbata o smaku jabłka [inna niż do celów 
leczniczych], herbata o  smaku pomarańczowym [inna niż do  celów 
leczniczych], herbata oolong, herbata oolong [herbata chińska], her-
bata oolong w proszku, herbata owocowa [inna niż do celów medycz-
nych], herbata paczkowana [inna niż do  celów leczniczych], herbata 
rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do ce-
lów leczniczych], herbata sfermentowana, nielecznicza herbata sypka, 
herbata szałwiowa, herbata Tie Guan Yin, herbata w torebkach, herba-
ta w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu (Baengnyeon-
cha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z dzikiej róży, herbata 
z eleuterokoku [ogapicha], herbata z gryki, herbata z korzenia łopianu 
(wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata 
z prażonego jęczmienia [mugi-cha], herbata z prażonego ryżu brązo-
wego [genmaicha], herbata z rozmarynu, herbata z rumianku, herbata 
z wodorostów kelp, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-szenia [insam-
cha], herbata ze  słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), 
herbata zielona, herbaty, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów 
leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, herbaty 
o smaku cytryny (nielecznicze), herbaty o smaku owocowym [inne niż 
lecznicze], herbaty owocowe, herbaty ziołowe, inne niż do celów lecz-
niczych, herbaty ziołowe [napary], japońska zielona herbata, kakao, 
kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulo-
wane lub w napojach], kakao w proszku, kakaowe napoje, kawa, kom-
bucha, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liście herbaty, mate [her-
bata], mieszanki herbat, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], 
napoje składające się głównie z kawy, napoje sporządzone z kawy, na-
poje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje 
sporządzone z kakao, napoje zawierające kakao, palone ziarna kawy, 
wegańska czekolada pitna, ziarna kawy, batony lodowe, bloki lodu, bu-
dynie deserowe w  proszku, ciasta lodowe, desery lodowe, desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne lody owo-
cowe, jogurt mrożony [lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone 
wyroby cukiernicze), kostki lodu, lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku 
mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone, lodowe 
słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody aromatyzowane alko-
holem, lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody na ba-
zie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lody o smaku 
czekoladowym, lody owocowe, lody owocowe w  postaci batonów, 
lody spożywcze, lody truflowe, lody typu sandwich, lody w proszku, 
lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne o  smaku owocowym 
w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawie-
rające czekoladę, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone kremy budynio-
we, mrożone mleczne desery w  formie batonów, mrożone mleczne 
wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cu-
kiernicze na  patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, 
oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], owocowe lody, sorbety, sor-
bety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], tort lodowy, 
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wegańskie lody, chrzan [sos przyprawowy], cukierki miętowe [inne niż 
do  celów leczniczych], curry [przyprawa], curry sproszkowana [przy-
prawa], curry w  proszku, cynamon, cynamon [przyprawa], cynamon 
sproszkowany [przyprawa], czerwona papryka w proszku [gochutga-
ru], czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek przetwo-
rzony do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, gałka musz-
katołowa, goździki mielone [przyprawa], goździki [przyprawa], harissa 
[przyprawa], imbir marynowany [przyprawa], imbir [przyprawa], imbir 
[przyprawa w  proszku], jadalny szafran, kolendra mielona, kolendra, 
suszona, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, krem bu-
dyniowy w proszku, sól kuchenna, kurkuma, kurkuma do stosowania 
jako przyprawa, laski cynamonu, laski wanilii, marynaty, marynaty za-
wierające zioła, mieszanki przypraw, ocet jabłkowy, ocet owocowy, 
octy, papryka chilli sproszkowana, papryka [przyprawy], pieprz, pieprz 
mielony, pieprz [przyprawa], pieprz syczuański w  proszku, pieprz 
w proszku [przyprawa], pieprz ziarnisty, pikantne sosy, czatnej i pasty, 
przygotowany chrzan [przyprawa], przyprawa curry, przyprawy, przy-
prawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy spożywcze, przy-
prawy suche, przyprawy w proszku, słone sosy, sos [jadalny], sos żura-
winowy [przyprawa], sosy, sosy [przyprawy], zioła suszone, chutney 
[ostry, gęsty sos], gotowe sosy, imitacja majonezu, keczup, keczup 
[sos], keczup [sos pomidorowy], ketchup, majonez, majonez wegański, 
mięsne sosy, musztarda, pasta z fasoli miso, pasta z fasoli z przyprawa-
mi, pasta z  papryki chili będąca przyprawą, pasta z  soi (przyprawy), 
pasty warzywne [sosy], pesto [sos], pieprz syczuański jako przyprawa, 
pikantne sosy używane jako przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), sos barbecue, sos chili, sos chrzanowy, sos do spaghetti, sos 
picante [ostry sos pomidorowy], sos pieprzowy, sos pikantny, sos sero-
wy, sos słodko-kwaśny, sos tatarski, sos w proszku, sos worcestershire, 
sosy chrzanowe, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, sosy do maka-
ronów, sosy do  mięsa z  grilla, sosy do  sałatek, sosy grzybowe, sosy 
na bazie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy pikantne, sosy po-
midorowe, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe do  żywności [sosy], sosy 
sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy w puszkach, sosy ziołowe, budyń 
ryżowy, budynie deserowe, chałwa, chleb, cukierki, czekoladki z likie-
rem, krakersy, krakersy jadalne, krakersy solone, orzechowe wyroby 
cukiernicze, orzechy macadamia w  polewie czekoladowej, orzechy 
w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie 
[wyroby cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione w karmelowym bato-
niku, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, batoniki, batoniki 
energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie pszeni-
cy, batoniki owsiane, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawie-
rające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cu-
kiernicze], batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż, batony 
zbożowe, ciasta zbożowe do spożycia przez ludzi, przekąski wytwarza-
ne z  muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, bagietki, bajgle, 
bułeczki, bułeczki chrupkie, bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (al-
mojábana)), bułeczki słodkie, chleb razowy, chleb wielozbożowy, 
chleb z przyprawami, chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciastka herba-
ciane, ciastka na  bazie drożdży piwnych, ciasta owsiane spożywcze, 
drożdżowe bułeczki, herbatniki do aperitifu, herbatniki owsiane spo-
żywcze, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki z cebulą lub serem, 
maca, pumpernikiel, batoniki cukiernicze, batoniki z nadzieniem cze-
koladowym, batony czekoladowe, cukierki miętowe, cukierki miętowe 
bezcukrowe, cukierki z  kakao, cukierki z  karmelem, cukierki z  mięty 
pieprzowej, czekolada mleczna w tabliczkach, czekoladki umieszczo-
ne w kalendarzu adwentowym, czekoladki w kształcie koników mor-
skich, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie pralinek, 
czekoladki wykonane z  cukru, czekoladki z  nadzieniem, czekoladki 
z  nadzieniem o  smaku miętowym, czekoladki z  nadzieniem pianko-
wym, dropsy owocowe [słodycze], dropsy owocowe [wyroby cukierni-
cze], krówka (cukierek), krówki czekoladowe, kukurydza prażona [po-
pcorn], kukurydza prażona w  kuchence mikrofalowej, landrynki, 
landrynki w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], lizaki, lizaki [wyro-
by cukiernicze], nadziewana czekolada, pralinki, praliny wytworzone 
z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, słodycze [cukierki], słody-
cze czekoladowe, słodycze piankowe, słodycze zawierające owoce, 
toffi, toffi o strukturze plastra miodu, wyroby cukiernicze w kształcie 
tabliczek, wyroby cukiernicze z czekolady, brownie [ciastka czekolado-
we], ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z cze-
koladowego biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i warzywami, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta słodowe, cia-
sta w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, cia-
sta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream 
pie], ciasta z  melasą, ciasta zawierające mięso, ciasteczka, ciasteczka 

maślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka z  wróżbą, ciastka, ciastka 
czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka na  patyku, ciastka owsiane 
spożywcze, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto francu-
skie, ciasto kruche, ciasto kruche z  szynką, ciasto migdałowe, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wy-
pełnione dżemem z  fasoli (monaka), ciasto śliwkowe, crème brûlées 
[przypalony krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka 
maślane, eklerki, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki 
do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, 
herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe do  spożycia przez ludzi, 
herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane po-
lewą czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierają-
ce owoce, herbatniki zawierające składniki o  smaku czekoladowym, 
herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, kruche ciasto, magdalen-
ki, makaroniki (ciastka), makaroniki kokosowe, makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], naleśniki [cienkie], napoleonki, pączki, pierniczki, piernik, 
precle polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, sernik, 
serniki, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie herbatniki do  spożycia 
przez ludzi, szarlotka, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub słone), tar-
ty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tarty z melasą, tarty 
(z owocami), tarty z polewą, torty truskawkowe, wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukier-
nicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarni-
cze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
gryka, przetworzona, kasza bulgur, mąka kokosowa przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, mąka migdałowa, mąka z ciecierzycy, mąka 
z soczewicy, mąka ziemniaczana, mąka ziemniaczana do celów spo-
żywczych, makaron spożywczy, makarony, potrawy na  bazie mąki, 
produkty żywnościowe z ciasta, przetwory spożywcze na bazie ziaren, 
przetwory spożywcze na  bazie słodu, przetworzone ziarna zbóż 
do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzony chmiel, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, knedle, makaron azjatycki, makaron 
błyskawiczny, makaron chiński, makaron chiński chow mein, makaron 
chiński [niegotowany], makaron gotowy, makaron gryczany, makaron 
instant do gotowania, makaron jajeczny, makaron krewetkowy, maka-
ron muszelki, makaron nitki, makaron noodle, makaron pełnoziarnisty, 
makaron rurki, makaron ryżowy, makaron soba instant, makaron soba 
[japoński makaron z gryki, niegotowany], makaron sojowy (harusame, 
nieugotowany), makaron suszony, makaron udon instant, makaron 
udon [niegotowany], makaron z ciecierzycy, makaron z komosy ryżo-
wej, makaron z serem, makaron z soczewicy, makaron ziti, makarono-
we konserwy, makarony do pizz, makarony do zup, makarony głęboko 
mrożone, makarony razowe, makarony somen [bardzo cienkie maka-
rony zrobione z  mąki pszennej, niegotowane], makarony w  postaci 
płatów, makarony z truflami, makarony zawierające jaja, makarony za-
wierające nadzienia, nadziewany makaron, nitki [makaron], pad thai 
[makaron smażony po  tajsku], pielmieni [pierogi z  nadzieniem mię-
snym], pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pierożki rybne, pierożki 
w  stylu koreańskim [mandu], spaghetti, spaghetti [surowe], suszone 
tortellini, suszony makaron, świeży makaron, tortellini, udon [makaron 
japoński], wareniki [pierogi z nadzieniem], artykuły spożywcze ze zbóż, 
jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień łuskany, kasza perłowa, ka-
sza perłowa [przetworzona], kiełki pszenicy, kiełki pszenicy, inne niż 
stosowane jako suplement diety, kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kuskus, kuskus [gry-
sik], kuskus [kasza], mąka, mąka owsiana spożywcza, mąka z  fasoli 
mung, płatki jęczmienne, płatki owsiane, płatki owsiane gotowe 
do spożycia przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki pszenne, 
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty spożywcze z kukurydzy, produkty spożywcze z owsa, 
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, ryż, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetwo-
rzone, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, kasza gryczana, 
kasza manna, kasza manna [mąka spożywcza], kasze, kasze spożyw-
cze, mąka do pieczenia, mąka gorczycowa, mąka gotowa do pieczenia, 
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka jęcz-
mienna [do  celów spożywczych], mąka kukurydziana, mąka kukury-
dziana do  celów spożywczych, mąka mieszana do  żywności, mąka 
na  ciasto, mąka na  pączki, mąka pszenna, mąka roślinna, mąka spo-
żywcza, mąka zbożowa, mąka żytnia, mieszanki mąki, mąka z tapioki 
do  celów spożywczych, kasza kukurydziana, kaszka z  fasoli mung, 
kaszka z mąki ryżowej, mieszanki spożywcze składające się z płatków 
zbożowych i suszonych owoców, muesli, muesli składające się głównie 
z preparatów zbożowych, owsianka, owsianka błyskawiczna, płatki ku-
kurydziane, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na  ciepło, płatki 
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śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki 
śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, 
płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe do  spożycia, śniadaniowe 
płatki ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, dziki ryż [gotowy], go-
towy ryż, mieszanki ryżu .

(111) 340211 (220) 2020 09 08 (210) 517975
(151) 2021 02 17 (441) 2020 11 02
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Motaniec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krystalia
(510), (511) 32 wody mineralne, wody gazowane, woda źródlana, 
woda stołowa, wody smakowe, woda sodowa, napoje funkcjonalne 
na bazie wody .

(111) 340212 (220) 2020 09 04 (210) 517992
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 12
(732) CHWAJOŁ MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC 1978
(540) 

(591) złoty
(531) 29 .01 .02, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 24 .09 .01, 24 .09 .03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej ze  sprzeda-
żą odzieży i  dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z nakryciami głowy, 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem 
i  dzierżawa zakwaterowania stałego, dzierżawa lub wynajem bu-
dynków, wynajem nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 39 
dostawa żywności i  napojów przygotowanych do  spożycia, usługi 
w zakresie dostarczania żywności, usługi przechowywania żywności, 
usługi transportu żywności, 40 szycie odzieży na miarę, szycie (pro-
dukcja na zamówienie), przetwarzanie żywności i napojów, obróbka 
żywności gotowanej, przetwarzanie żywności gotowanej, 42 projek-
towanie ubrań, projektowanie kapeluszy, projektowanie akcesoriów 
mody, projektowanie nakryć głowy, projektowanie odzież, obuwia 
i  nakryć głowy, 43 usługi obiektów gościnnych (zakwaterowanie), 
rezerwacja zakwaterowania hotelowego, hotelowe usługi kateringo-
we, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hote-
lowego, usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania w hote-
lach, usługi restauracyjne świadczone przez hotel, usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hote-
lach i  motelach, usługi w  zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, 
usługi w  zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w  zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, udostępnianie informacji 
online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za  pośrednictwem Internetu, świadczenie usług rezer-
wacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, hotele, hostele, pensjonaty, 
zakwaterowania wakacyjne i  turystyczne, świadczenie usług w  za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, organizowanie za-
kwaterowania w  hotelach, rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, 
organizowanie posiłków w hotelach, wycena zakwaterowania w ho-
telach, rezerwacje miejsc w hotelach, świadczenie usług przez hotele 
i motele, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi hotelo-
we, rezerwacje hotelowe, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi 
rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przy-
jęć weselnych [żywność i  napoje], oferowanie żywności i  napojów 

w bistrach, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmu-
jący żywność i napoje dla instytucji, dostarczanie żywności napojów 
za  pośrednictwem furgonetek, katering obejmujący żywność i  na-
poje na przyjęcia koktajlowe, usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i  napo-
je w  obiektach wystawienniczych, przygotowanie i  zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjaz-
dy, usługi informacji, doradztwa rezerwacji i w zakresie dostarczania 
żywności i  napojów, świadczenie usług kateringowych obejmują-
cych żywność i  napoje w  obiektach na  targi i  wystawy, tymczaso-
wy wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń na  wystawy, wynajem 
zakwaterowania na  urlop, wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, 
wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem zakwate-
rowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych .

(111) 340213 (220) 2020 09 08 (210) 517995
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żory (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOKATE . Od kawoszy dla kawoszy
(510), (511) 30 kawa i ekstrakty kawy, kawa cappuccino, kawa mro-
żona, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, substytuty 
kawy, ciastka, ptifurki, muesli, 35 reklama, reklama – rozpowszech-
nianie materiałów w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, re-
klama radiowa, telewizyjna i za pośrednictwem sieci komputerowej .

(111) 340214 (220) 2020 09 08 (210) 517997
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żory (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOKATE . Dla kawoszy od kawoszy
(510), (511) 30 kawa i ekstrakty kawy, kawa cappuccino, kawa mro-
żona, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, substytuty 
kawy, ciastka, ptifurki, muesli, 35 reklama, reklama – rozpowszech-
nianie materiałów w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, re-
klama radiowa, telewizyjna i za pośrednictwem sieci komputerowej .

(111) 340215 (220) 2020 09 07 (210) 517998
(151) 2021 02 03 (441) 2020 10 12
(732) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM . WŁADYSŁAWA 
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWIDOKI
(540) 

(591) czarny
(531) 29 .01 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o  edukacji, in-
formacja o  imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowa-
nie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji imprez, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczel-
nie [edukacja], 42 digitalizacja dokumentów (skanowanie), projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, przechowywanie danych 
elektronicznych, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), usługi graficz-
ne, wzornictwo przemysłowe .
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(111) 340216 (220) 2018 10 04 (210) 491295
(151) 2019 12 17 (441) 2018 11 19
(732) NOVAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOVAGRA
(510), (511) 5 lecznicze pasze dla zwierząt, preparaty witaminowe 
i mineralne stosowane do pasz, lecznicze premiksy i uzupełniające 
lecznicze mieszanki paszowe, pozostałe dodatki i  komponenty pa-
szowe stosowane do celów leczniczych i profilaktycznych, 31 pasze 
dla zwierząt, środki żywienia zwierząt, w  szczególności surowce 
paszowe, dodatki paszowe, premiksy, mieszanki paszowe uzupeł-
niające oraz pasze pełnoporcjowe, 35 gospodarcze usługi doradcze, 
opracowywanie informacji gospodarczych, zakup towarów w  imie-
niu przedsiębiorstw, usługi marketingowe, usługi administracyjne 
związane ze  sprzedażą, usługi w  zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
usługi wsparcia biznesowego na  rzecz rolnictwa, sprzedaż upraw, 
badania rynkowe nad rolnictwem i  wiejskimi rynkami zbytu, usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie wszystkich, 
uprzednio wymienionych usług, 44 usługi związane z  rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, usługi w zakresie rolnictwa, udzielanie 
informacji i  porad dotyczących rolnictwa w  tym agronomii, usługi 
konsultacyjne dotyczące rolnictwa, doradztwo specjalistyczne w za-
kresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania substancji 
chemicznych, nawozów i  nawozów naturalnych w  rolnictwie, usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne w  zakresie wszystkich, 
uprzednio wymienionych usług .

(111) 340217 (220) 2020 09 07 (210) 517999
(151) 2021 03 08 (441) 2020 11 16
(732) ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ CAL Z . CYWIŃSKI 
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAL PRAWDZIWE DRZWI
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 19 drzwi drewniane, drewniane ościeżnice drzwiowe .

(111) 340218 (220) 2018 12 13 (210) 493821
(151) 2020 11 04 (441) 2019 09 23
(732) CANAL+ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) biały, różowy, czarny, zielony, pomarańczowy
(531) 03 .05 .07, 03 .05 .24, 03 .05 .26, 29 .01 .15
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy: naukowe inne niż medyczne, 
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne 
i elektrooptyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol-
ne i  do  ratowania życia, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, 

przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania lub regulacji 
energii elektrycznej, dekodery telewizyjne, urządzenia elektroniczne 
do przetwarzania danych, elektryczne urządzenia pomiarowe i elek-
troniczne urządzenia kontrolne, urządzenia i przyrządy do naucza-
nia, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, odtwarzania, 
przechowywania, szyfrowania, deszyfrowania, przekształcania 
i  przetwarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia komunikacyjne 
i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, teleko-
munikacyjne, do przesyłania danych, telewizyjne i zdalnie sterowa-
ne, odtwarzacze taśm magnetycznych, rejestratory wideo, kamery, 
telefony, telefony przenośne, organizery osobiste, palmtopy, elektro-
niczne organizery, radia, osobiste urządzenia stereofoniczne, projek-
tory, urządzenia projekcyjne, anteny, talerze satelitarne, obudowy 
głośników, wzmacniacze, komputery, monitory komputerowe, kla-
wiatury komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, mo-
demy, dekodery, kodery, przyrządy i urządzenia do udzielania i kon-
troli dostępu do  urządzeń przetwarzających dane, urządzenia 
do identyfikacji przeznaczone do stosowania w sieciach telekomuni-
kacyjnych, urządzenia do kodowania i dekodowania sygnałów oraz 
do ich retransmisji, terminale cyfrowe, wideo, płyty CD-ROM, płyty 
do nagrywania dźwięku, płyty DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfro-
we, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, 
dysków cyfrowych, dysków magnetycznych, dysków audio i wideo, 
płyt cyfrowych, płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wi-
deo, oprogramowanie do  gier wideo, gry wideo przystosowane 
do użytku z ekranami telewizyjnymi, magnetyczne nośniki do zapi-
su, karty magnetyczne, karty z  mikro chipem, karty elektroniczne, 
układy scalone i  mikroukłady, urządzenia do  odczytywania kart, 
komponenty elektroniczne, monitory do wyświetlenia danych otrzy-
manych za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, mechani-
zmy do urządzeń wykorzystujących karty przedpłacone, maszyny li-
czące i  sprzęt przetwarzający dane, satelity do  celów 
telekomunikacyjnych i naukowych, okulary, etui na okulary, artykuły 
optyczne, karty pamięci lub z mikroprocesorem, elektroniczne prze-
wodniki po programach telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przy-
rządy do wyboru programu telewizyjnego i programowania, interak-
tywne urządzenia i  przyrządy telewizyjne, ekrany telewizyjne, 
oprogramowanie komputerowe w  postaci zapisanych programów, 
światłowody i kable optyczne, ogniwa elektryczne i baterie, 14 biżu-
teria, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronome-
tryczne, metale szlachetne i  ich  stopy, kamienie szlachetne, spinki 
do mankietów z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, pudełka 
z metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki na rękę oraz paski 
do zegarków, zegarki do nurkowania, etui na zegarki, 16 papier i kar-
ton nie przetworzony, częściowo przetworzony, materiały piśmien-
ne, druki, ryciny, litograficzne dzieła sztuki, bilety, fotografie, katalo-
gi, gazety, periodyki, magazyny, dzienniki, książki, zakładki 
do książek, podręczniki papierowe, albumy, broszury, materiały dla 
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z  wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i  instruktażowe z  wyjąt-
kiem przyrządów, torebki i saszetki, kopertki, woreczki z papieru lub 
tworzyw sztucznych do  pakowania, taśmy klejące do  celów biuro-
wych lub domowych, niemagnetyczne karty abonamentowe, nie-
magnetyczne karty kredytowe, czcionki drukarskie, matryce drukar-
skie przeznaczone do druku ręcznego jako stemple, pióra i długopisy, 
przybory do  pisania, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, bloczki 
do pisania, książeczki, książeczki czekowe, okładki na książeczki cze-
kowe, obsadki do piór, stalówki, piórka do rysowania, plakaty i afisze, 
kalendarze, tacki na dokumenty, przewodniki po programach telewi-
zyjnych i  radiowych, bielizna stołowa i  serwetki z  papieru, obrusy 
z papieru, papier toaletowy, chusteczki papierowe, papierowe ręcz-
niki do twarzy, chorągiewki papierowe, naklejki, znaczki pocztowe, 
pudełka z tektury lub papieru, papierowe koperty, papierowe zawia-
domienia, przybory szkolne, papier listowy, 18 skóra i imitacje skóry, 
kufry i walizy, torebki, torby na zakupy, torby na kółkach, torby alpini-
styczne, torby turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, torby 
szkolne, torby sportowe, plecaki, tornistry, walizki, parasole i parasol-
ki, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymar-
skie, etui na karty, portfele, portmonetki na monety, etui na klucze, 
25 odzież, odzież sportowa, koszulki z  krótkim rękawem, obuwie, 
nakrycia głowy, odzież ze skóry i imitacji skóry, paski, futra odzieżo-
we, rękawiczki, szale, szarfy do noszenia, krawaty, wyroby pończosz-
nicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie sportowe, plażowe i nar-
ciarskie, bielizna, stroje kąpielowe, rajstopy, garnitury, 28 gry, gry 
planszowe, zabawki, w tym hulajnogi zabawkowe, dekoracje choin-
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kowe z wyjątkiem oświetlenia, sprzęt wędkarski, piłki do gier, balony 
do  zabawy, stoły bilardowe, kije bilardowe, bile, gry karciane, gry 
planszowe, łyżwy, rolki, deski windsurfingowe, deskorolki, deski sur-
fingowe, rakiety, narty, ochraniacze będące częściami odzieży spor-
towej, maszyny do gier wideo, automaty do gier wideo, 35 konsulta-
cje biznesowe, profesjonalne wsparcie i  doradztwo w  zakresie 
organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą dla przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych, konsultacje i informacje w za-
kresie działalności gospodarczej, doradztwo handlowe dla konsu-
mentów, informacje konsumenckie w  zakresie doboru sprzętu 
komputerowego i  telekomunikacyjnego, reklama, wynajem po-
wierzchni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, organizacja działań promocyjnych i  reklamowych mających 
na celu wyrobienie lojalności klientów, redagowanie korespondencji 
reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych, ulotek, prospek-
tów, druków, próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, zawieranie 
umów abonenckich na  programy audiowizualne, programy audio 
i radiowe oraz prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi abonenc-
kie w  zakresie świadczenia audio i  audiowizualnych usług medial-
nych, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju media 
informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczególności w postaci 
publikacji cyfrowych, elektronicznych lub nie elektronicznych, pro-
duktów multimedialnych, zawieranie umów abonenckich na kanały 
telewizyjne, zawieranie umów abonenckich na  usługi telefoniczne 
lub Internetowe, konsultacje w zakresie wprowadzania danych przez 
Internet, publikacja tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewi-
zyjna, reklama interaktywna, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja i zapyta-
nia biznesowe, badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, 
wsparcie w  zarządzaniu działalnością handlową lub przemysłową, 
agencje zatrudnienia, wyceny handlowe lub przemysłowe, usługi 
księgowe, powielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie pli-
kami, usługi zarządzania bazami danych, usługi wprowadzania 
i  przetwarzania danych, mianowicie, wprowadzanie, kompilacja 
i systematyzacja danych, organizowanie wystaw lub imprez w celach 
komercyjnych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, badania rynku, usługi aukcyjne, usługi reklamy na  odległość 
z ofertą sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządza-
nie administracyjne miejscami wystaw dla celów komercyjnych lub 
reklamowych, usługi public relations, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, sprzedaż hurtowa i detaliczna ar-
tykułów odzieżowych, wyrobów skórzanych, biżuterii, piór i długopi-
sów, materiałów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów audiowizualnych, kompute-
rowych i  telekomunikacyjnych, mianowicie taśm wideo, odbiorni-
ków telewizyjnych, rejestratorów wideo, osobistych urządzeń ste-
reofonicznych, odtwarzaczy taśm magnetycznych, odbiorników 
radiowych, sprzętu hi-fi, dekoderów telewizyjnych, telefonów prze-
nośnych, komputerów, taśm magnetycznych, zmieniarek płyt, obwo-
dów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, 
płyt kompaktowych audio-wideo, kompaktowych dysków optycz-
nych, złączek, dyskietek, magnetycznych nośników danych, wyświe-
tlaczy wideo, skanerów, drukarek komputerowych, interfejsów, na-
pędów, oprogramowania komputerowego w  postaci zapisanych 
programów, mikroprocesorów, modemów, monitorów, sprzętu kom-
puterowego, ekranów, programów komputerowych, komputerów, 
pamięci komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
zapisanych programów komputerowych, procesorów w postaci jed-
nostek CPU, zapisanych systemów operacyjnych dla komputerów, 
chipów, układów scalonych, sprzedaż detaliczna anten, usługi prze-
glądu prasy, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność za  pośrednic-
twem terminali komputerowych lub sieci światłowodowych, infor-
macja o  telekomunikacji, usługi agencji informacyjnych, łączność 
za pośrednictwem radia, telegrafu, telefonu lub wizjofonu, telewizji, 
osobistego urządzenia stereofonicznego, osobistego odtwarzacza 
wideo, wizjofonu, wideografii interaktywnej lub wideofonu, transmi-
sja programów telewizyjnych, usługi przesyłania informacji za  po-
średnictwem sieci komunikacji danych, przesyłanie wiadomości, te-
legramów, obrazów, wideo, depesz, przesyłanie danych 
za  pośrednictwem dalekopisu, teletransmisja, transmisje telewizyj-
ne, transmisje radiowe, transmisja programów za  pośrednictwem 
satelity, kabla, sieci komputerowych, w szczególności Internetu, sieci 
radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz przekaźników radiowych, 
transmisja programów audio, audiowizualnych, kinematograficz-

nych i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów nieruchomych lub ru-
chomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, dzwon-
ków telefonicznych, do  zastosowań interaktywnych lub innych, 
usługi elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem sprzętu te-
lekomunikacyjnego, wynajem urządzeń i przyrządów do przesyłania 
danych, mianowicie telefonów, faksów, urządzeń do przesyłania wia-
domości, modemów, wynajem anten i  talerzy satelitarnych, wyna-
jem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do interaktyw-
nych programów audiowizualnych, wynajem czasu dostępu do sieci 
telekomunikacyjnych, przydzielanie dostępu w  celu pobrania gier 
wideo, danych cyfrowych, komunikatów i  transmisji za  pośrednic-
twem otwartej globalnej sieci komputerowej lub sieci zamkniętych, 
przydzielanie dostępu w  celu pobrania filmów oraz innych progra-
mów audio i audiowizualnych on-line, transmisja programów telewi-
zyjnych i usługi wyboru kanałów, udzielanie dostępu do sieci kompu-
terowej, udostępnianie połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, 
z usługami internetowymi i z bazami danych, usługi bramek telekomu-
nikacyjnych, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputero-
wą, doradztwo telekomunikacyjne, doradztwo profesjonalne w zakre-
sie technologii telefonicznych, doradztwo w  zakresie transmisji 
programów wideo, doradztwo w  zakresie transmisji danych przez 
Internet, doradztwo w zakresie udostępniania łącza internetowego, 
usługi transmisji i odbioru obrazów wideo za pośrednictwem Inter-
netu przez komputer lub telefon przenośny, usługi telefoniczne, 
usługi telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem telefonów 
przenośnych, radiowe usługi przywoławcze, komunikacja za pośred-
nictwem poczty głosowej, przekazywanie połączeń, wiadomości 
elektroniczne, usługi przekazywania wiadomości elektronicznych, 
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wiadomości wideo, usługi 
wideotelefoniczne, usługi automatycznych sekretarek, udostępnia-
nie łącza internetowego, usługi dostawcy usług internetowych, usłu-
gi wymiany korespondencji elektronicznej, usługi poczty elektro-
nicznej, usługi elektronicznych powiadomień natychmiastowych, 
usługi elektronicznych powiadomień nienatychmiastowych, przesy-
łanie informacji za  pośrednictwem sieci internetowych, intraneto-
wych i  ekstranetowych, przesyłanie informacji za  pośrednictwem 
zabezpieczonych systemów powiadomień, udzielanie dostępu 
do konferencji elektronicznych i forów dyskusyjnych, udzielanie do-
stępu za pośrednictwem Internetu do witryn zawierających muzykę 
w formacie cyfrowym lub wszelkie utwory audiowizualne, udzielanie 
dostępu do  infrastruktury telekomunikacyjnej, udzielanie dostępu 
do wyszukiwarek internetowych, rozpowszechnianie publikacji elek-
tronicznych on-line, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, rozrywka 
radiowa i telewizyjna za pośrednictwem wszelkich nośników, miano-
wicie odbiorników telewizyjnych, komputerów, osobistych urządzeń 
stereofonicznych, przenośnych odtwarzaczy wideo, osobistych or-
ganizerów, palmtopów, telefonów przenośnych, sieci komputero-
wych, Internetu, usługi w  zakresie rekreacji, działalność sportowa 
i kulturalna, tresura zwierząt, produkcja widowisk, filmów, filmów te-
lewizyjnych, transmisji telewizyjnych, reportaży, debat, nagrań wi-
deo, nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, na-
grań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów 
kinematograficznych, wypożyczanie projektorów kinematograficz-
nych oraz wszelkiego sprzętu audiowizualnego, odbiorników radio-
wych i telewizyjnych, urządzeń audio i wideo, kamer, osobistych urzą-
dzeń stereofonicznych, osobistych odtwarzaczy wideo, zestawów 
kina domowego, produkcja widowisk, filmów, programów audiowi-
zualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizacja 
konkursów, widowisk, loterii i  gier w  celach edukacyjnych lub roz-
rywkowych, opracowanie redakcyjne programów audiowizualnych, 
radiowych i multimedialnych, tekstów i/lub obrazów nieruchomych 
lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych i/
lub dzwonków telefonicznych do zastosowania interaktywnego lub 
innego, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów w  celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc na  widowiska, 
usługi reporterskie, usługi fotograficzne, mianowicie robienie zdjęć, 
fotoreportaże, nagrywanie wideo, filmowanie, konsultacje w zakre-
sie produkcji programów wideo, usługi gier świadczone on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi hazardowe, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu dla kasyn, redakcja i publikacja tekstów in-
nych niż reklamowe, nośników multimedialnych, nośników audio 
i  wideo, dysków interaktywnych, płyt kompaktowych, dysków 
do  przechowywania danych, publikacja elektroniczna książek i  pe-
riodyków on-line, publikowanie i wypożyczanie książek i tekstów in-
nych niż reklamowe, prowadzenie i obsługa kin, komputerowy skład 



158 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2021

drukarski, usługi małej poligrafii komputerowej, wypożyczanie deko-
derów i koderów, 42 badania i rozwój nowych produktów dla osób 
trzecich, badania techniczne, przeprowadzanie wycen, usługi inży-
nierskie, profesjonalne doradztwo komputerowe, dostarczanie wy-
szukiwarek internetowych, opracowywanie, rozwój, aktualizacja 
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajem sprzę-
tu komputerowego, mianowicie ekranów, konsulting w  zakresie 
sprzętu komputerowego, wynajmu komputerów, opracowywanie 
systemów szyfrujących, deszyfrujących, systemów kontroli dostępu 
do transmisji programów radiowych i telewizyjnych, w szczególności 
za  pośrednictwem urządzeń przenośnych i  wszelkich systemów 
przesyłu informacji, opracowywanie i rozwój systemów komputero-
wych, oprogramowania komputerowego, ustanawianie norm tech-
nicznych, usługi standaryzacyjne, mianowicie opracowywanie stan-
dardów technicznych dla wyrobów oraz dla usług telekomunikacyjnych, 
usługi informacji meteorologicznej, badania i rozwój dla osób trzecich 
systemów elektronicznych, komputerowych i audiowizualnych, do ko-
dowania i kontroli dostępu w zakresie telewizji, informatyki, teleko-
munikacji, mediów audiowizualnych, usługi identyfikacji wiadomo-
ści elektronicznych, wypożyczanie plików komputerowych, 
informatyka stosowana na rzecz telekomunikacji .

(111) 340219 (220) 2018 12 13 (210) 493823
(151) 2020 11 04 (441) 2019 11 18
(732) CANAL+ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MYSZKA W PASKI
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy: naukowe inne niż medyczne, 
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne 
i elektrooptyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol-
ne i  do  ratowania życia, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, 
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania lub regulacji 
energii elektrycznej, dekodery telewizyjne, urządzenia elektroniczne 
do przetwarzania danych, elektryczne urządzenia pomiarowe i elek-
troniczne urządzenia kontrolne, urządzenia i przyrządy do naucza-
nia, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, odtwarzania, 
przechowywania, szyfrowania, deszyfrowania, przekształcania 
i  przetwarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia komunikacyjne 
i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, teleko-
munikacyjne, do przesyłania danych, telewizyjne i zdalnie sterowa-
ne, odtwarzacze taśm magnetycznych, rejestratory wideo, kamery, 
telefony, telefony przenośne, organizery osobiste, palmtopy, elektro-
niczne organizery, radia, osobiste urządzenia stereofoniczne, projek-
tory, urządzenia projekcyjne, anteny, talerze satelitarne, obudowy 
głośników, wzmacniacze, komputery, monitory komputerowe, kla-
wiatury komputerowe, modemy, dekodery, kodery, przyrządy i urzą-
dzenia do  udzielania i  kontroli dostępu do  urządzeń przetwarzają-
cych dane, urządzenia do identyfikacji przeznaczone do stosowania 
w  sieciach telekomunikacyjnych, urządzenia do  kodowania i  deko-
dowania sygnałów oraz do  ich  retransmisji, terminale cyfrowe, wi-
deo, płyty CD-ROM, płyty do nagrywania dźwięku, płyty DVD, dyski 
audio i  wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, 
cyfrowych dysków wideo, dysków cyfrowych, dysków magnetycz-
nych, dysków audio i  wideo, płyt cyfrowych, płyt do  nagrywania 
dźwięku, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, 
gry wideo przystosowane do użytku z ekranami telewizyjnymi, ma-
gnetyczne nośniki do zapisu, karty magnetyczne, karty z mikro chi-
pem, karty elektroniczne, układy scalone i mikroukłady, urządzenia 
do odczytywania kart, komponenty elektroniczne, monitory do wy-
świetlenia danych otrzymanych za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, mechanizmy do  urządzeń wykorzystujących karty 
przedpłacone, maszyny liczące i sprzęt przetwarzający dane, satelity 
do celów telekomunikacyjnych i naukowych, okulary, etui na okulary, 
artykuły optyczne, karty pamięci lub z  mikroprocesorem, elektro-
niczne przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, urzą-
dzenia i przyrządy do wyboru programu telewizyjnego i programo-
wania, interaktywne urządzenia i  przyrządy telewizyjne, ekrany 
telewizyjne, oprogramowanie komputerowe w  postaci zapisanych 
programów, światłowody i kable optyczne, ogniwa elektryczne i ba-
terie, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy, kamienie szlachet-
ne, spinki do mankietów z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, 
pudełka z  metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki na  rękę 
oraz paski do zegarków, zegarki do nurkowania, etui na zegarki, 16 

papier i karton nie przetworzony, częściowo przetworzony, materiały 
piśmienne, druki, ryciny, litograficzne dzieła sztuki, bilety, fotografie, 
katalogi, gazety, periodyki, magazyny, dzienniki, książki, zakładki 
do książek, podręczniki papierowe, albumy, broszury, materiały dla 
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
z  wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i  instruktażowe z  wyjąt-
kiem przyrządów, torebki i saszetki, kopertki, woreczki z papieru lub 
tworzyw sztucznych do  pakowania, taśmy klejące do  celów biuro-
wych lub domowych, niemagnetyczne karty abonamentowe, nie-
magnetyczne karty kredytowe, czcionki drukarskie, matryce drukar-
skie przeznaczone do druku ręcznego jako stemple, pióra i długopisy, 
przybory do  pisania, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, bloczki 
do pisania, książeczki, książeczki czekowe, okładki na książeczki cze-
kowe, obsadki do piór, stalówki, piórka do rysowania, plakaty i afisze, 
kalendarze, tacki na dokumenty, przewodniki po programach telewi-
zyjnych i  radiowych, bielizna stołowa i  serwetki z  papieru, obrusy 
z papieru, papier toaletowy, chusteczki papierowe, papierowe ręcz-
niki do twarzy, chorągiewki papierowe, naklejki, znaczki pocztowe, 
pudełka z tektury lub papieru, papierowe koperty, papierowe zawia-
domienia, przybory szkolne, papier listowy, 18 skóra i imitacje skóry, 
kufry i walizy, torebki, torby na zakupy, torby na kółkach, torby alpini-
styczne, torby turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, torby 
szkolne, torby sportowe, plecaki, tornistry, walizki, parasole i parasol-
ki, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymar-
skie, etui na karty, portfele, portmonetki na monety, etui na klucze, 
25 odzież, odzież sportowa, koszulki z  krótkim rękawem, obuwie, 
nakrycia głowy, odzież ze skóry i imitacji skóry, paski, futra odzieżo-
we, rękawiczki, szale, szarfy do noszenia, krawaty, wyroby pończosz-
nicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie sportowe, plażowe i nar-
ciarskie, bielizna, stroje kąpielowe, rajstopy, garnitury, 28 gry, gry 
planszowe, dekoracje choinkowe z  wyjątkiem oświetlenia, sprzęt 
wędkarski, piłki do gier, balony do zabawy, stoły bilardowe, kije bilar-
dowe, bile, gry karciane, gry planszowe, łyżwy, rolki, deski windsur-
fingowe, deskorolki, deski surfingowe, rakiety, narty, ochraniacze 
będące częściami odzieży sportowej, maszyny do gier wideo, auto-
maty do gier wideo, 35 konsultacje biznesowe, profesjonalne wspar-
cie i  doradztwo w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością 
gospodarczą dla przedsiębiorstw przemysłowych i  handlowych, 
konsultacje i  informacje w  zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo handlowe dla konsumentów, informacje konsumenckie 
w zakresie doboru sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, 
reklama, wynajem powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizacja działań promocyjnych i reklamo-
wych mających na celu wyrobienie lojalności klientów, redagowanie 
korespondencji reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
ulotek, prospektów, druków, próbek, bezpośrednia reklama poczto-
wa, zawieranie umów abonenckich na programy audiowizualne, pro-
gramy audio i  radiowe, oraz prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
usługi abonenckie w zakresie świadczenia audio i audiowizualnych 
usług medialnych, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego ro-
dzaju media informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczegól-
ności w postaci publikacji cyfrowych, elektronicznych lub nie elek-
tronicznych, produktów multimedialnych, zawieranie umów 
abonenckich na kanały telewizyjne, zawieranie umów abonenckich 
na usługi telefoniczne lub Internetowe, konsultacje w zakresie wpro-
wadzania danych przez Internet, publikacja tekstów reklamowych, 
reklama radiowa i  telewizyjna, reklama interaktywna, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodar-
czą, prace biurowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, informacja i  zapytania biznesowe, badania w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, wsparcie w  zarządzaniu działalnością 
handlową lub przemysłową, agencje zatrudnienia, wyceny handlo-
we lub przemysłowe, usługi księgowe, powielanie dokumentów, 
komputerowe zarządzanie plikami, usługi zarządzania bazami da-
nych, usługi wprowadzania i  przetwarzania danych, mianowicie, 
wprowadzanie, kompilacja i systematyzacja danych, organizowanie 
wystaw lub imprez w celach komercyjnych lub reklamowych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, badania rynku, usługi aukcyjne, usłu-
gi reklamy na odległość z ofertą sprzedaży, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, zarządzanie administracyjne miejscami wystaw dla 
celów komercyjnych lub reklamowych, usługi public relations, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych, wyrobów skórzanych, 
biżuterii, piór i długopisów, materiałów piśmiennych, gier, zabawek, 
artykułów sportowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów au-
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diowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowicie 
taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, rejestratorów wideo, osobi-
stych urządzeń stereofonicznych, odtwarzaczy taśm magnetycz-
nych, odbiorników radiowych, sprzętu hi-fi, dekoderów telewizyj-
nych, telefonów przenośnych, komputerów, taśm magnetycznych, 
zmieniarek płyt, obwodów drukowanych, obwodów scalonych, kla-
wiatur komputerowych, płyt kompaktowych audio-wideo, kompak-
towych dysków optycznych, złączek, dyskietek, magnetycznych no-
śników danych, wyświetlaczy wideo, skanerów, drukarek 
komputerowych, interfejsów, napędów, oprogramowania kompute-
rowego w postaci zapisanych programów, mikroprocesorów, mode-
mów, monitorów, sprzętu komputerowego, ekranów, programów 
komputerowych, komputerów, pamięci komputerowych, kompute-
rowych urządzeń peryferyjnych, zapisanych programów komputero-
wych, procesorów w  postaci jednostek CPU, zapisanych systemów 
operacyjnych dla komputerów, chipów, układów scalonych, sprze-
daż detaliczna anten, usługi przeglądu prasy, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, łączność za  pośrednictwem terminali komputerowych lub 
sieci światłowodowych, informacja o telekomunikacji, usługi agencji 
informacyjnych, łączność za pośrednictwem radia, telegrafu, telefo-
nu lub wizjofonu, telewizji, osobistego urządzenia stereofonicznego, 
osobistego odtwarzacza wideo, wizjofonu, wideografii interaktyw-
nej lub wideofonu, transmisja programów telewizyjnych, usługi 
przesyłania informacji za pośrednictwem sieci komunikacji danych, 
przesyłanie wiadomości, telegramów, obrazów, wideo, depesz, prze-
syłanie danych za pośrednictwem dalekopisu, teletransmisja, trans-
misje telewizyjne, transmisje radiowe, transmisja programów za po-
średnictwem satelity, kabla, sieci komputerowych, w szczególności 
Internetu, sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz przekaźni-
ków radiowych, transmisja programów audio, audiowizualnych, ki-
nematograficznych i  multimedialnych, tekstu i/lub obrazów nieru-
chomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub 
niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zastosowań interak-
tywnych lub innych, usługi elektronicznych tablic ogłoszeniowych, 
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń i  przy-
rządów do przesyłania danych, mianowicie telefonów, faksów, urzą-
dzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i tale-
rzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających 
dostęp do  interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem 
czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych przydzielanie dostępu 
w celu pobrania gier wideo, danych cyfrowych, komunikatów i trans-
misji za pośrednictwem otwartej globalnej sieci komputerowej lub 
sieci zamkniętych przydzielanie dostępu w  celu pobrania filmów 
oraz innych programów audio i audiowizualnych on-line, transmisja 
programów telewizyjnych i  usługi wyboru kanałów, udzielanie do-
stępu do sieci komputerowej, udostępnianie połączenia z usługami 
telekomunikacyjnymi, z usługami internetowymi i z bazami danych, 
usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi łączności telekomunika-
cyjnej z siecią komputerową, doradztwo telekomunikacyjne, doradz-
two profesjonalne w zakresie technologii telefonicznych, doradztwo 
w zakresie transmisji programów wideo, doradztwo w zakresie trans-
misji danych przez Internet, doradztwo w zakresie udostępniania łą-
cza internetowego, usługi transmisji i odbioru obrazów wideo za po-
średnictwem Internetu przez komputer lub telefon przenośny, usługi 
telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, łączność za  pośrednic-
twem telefonów przenośnych, radiowe usługi przywoławcze, komu-
nikacja za  pośrednictwem poczty głosowej, przekazywanie połą-
czeń, wiadomości elektroniczne, usługi przekazywania wiadomości 
elektronicznych, usługi w  zakresie wideokonferencji, usługi wiado-
mości wideo, usługi wideotelefoniczne, usługi automatycznych se-
kretarek, udostępnianie łącza internetowego, usługi dostawcy usług 
internetowych, usługi wymiany korespondencji elektronicznej, usłu-
gi poczty elektronicznej, usługi elektronicznych powiadomień na-
tychmiastowych, usługi elektronicznych powiadomień nienatych-
miastowych, przesyłanie informacji za  pośrednictwem sieci 
internetowych, intranetowych i  ekstranetowych, przesyłanie infor-
macji za pośrednictwem zabezpieczonych systemów powiadomień, 
udzielanie dostępu do konferencji elektronicznych i  forów dyskusyj-
nych, udzielanie dostępu za pośrednictwem Internetu do witryn za-
wierających muzykę w formacie cyfrowym lub wszelkie utwory audio-
wizualne, udzielanie dostępu do  infrastruktury telekomunikacyjnej, 
udzielanie dostępu do wyszukiwarek internetowych, rozpowszechnia-
nie publikacji elektronicznych on-line, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, rozrywka radiowa i  telewizyjna za pośrednictwem wszelkich 
nośników, mianowicie odbiorników telewizyjnych, komputerów, 

osobistych urządzeń stereofonicznych, przenośnych odtwarzaczy 
wideo, osobistych organizerów, palmtopów, telefonów przeno-
śnych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w  zakresie rekreacji, 
działalność sportowa i kulturalna, tresura zwierząt, produkcja wido-
wisk, filmów, filmów telewizyjnych, transmisji telewizyjnych, reporta-
ży, debat, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, wypożyczanie na-
grań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie 
filmów kinematograficznych, wypożyczanie projektorów kinemato-
graficznych oraz wszelkiego sprzętu audiowizualnego, odbiorników 
radiowych i  telewizyjnych, urządzeń audio i  wideo, kamer, osobi-
stych urządzeń stereofonicznych, osobistych odtwarzaczy wideo, 
zestawów kina domowego, produkcja widowisk, filmów, programów 
audiowizualnych, radiowych i  multimedialnych, studia filmowe, or-
ganizacja konkursów, widowisk, loterii i gier w celach edukacyjnych 
lub rozrywkowych, opracowanie redakcyjne programów audiowizu-
alnych, radiowych i multimedialnych, tekstów i/lub obrazów nieru-
chomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemu-
zycznych i/lub dzwonków telefonicznych do  zastosowania 
interaktywnego lub innego, organizowanie wystaw, konferencji, se-
minariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc 
na widowiska, usługi reporterskie, usługi fotograficzne, mianowicie 
robienie zdjęć, fotoreportaże, nagrywanie wideo, filmowanie, kon-
sultacje w zakresie produkcji programów wideo, usługi gier świad-
czone on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi hazar-
dowe, udostępnianie obiektów i  sprzętu dla kasyn, redakcja 
i  publikacja tekstów innych niż reklamowe, nośników multimedial-
nych, nośników audio i wideo, dysków interaktywnych, płyt kompak-
towych, dysków do przechowywania danych, publikacja elektronicz-
na książek i  periodyków on-line, publikowanie i  wypożyczanie 
książek i tekstów innych niż reklamowe, prowadzenie i obsługa kin, 
komputerowy skład drukarski, usługi małej poligrafii komputerowej, 
wypożyczanie dekoderów i  koderów, 42 badania i  rozwój nowych 
produktów dla osób trzecich, badania techniczne, przeprowadzanie 
wycen, usługi inżynierskie, profesjonalne doradztwo komputerowe, 
dostarczanie wyszukiwarek internetowych, opracowywanie, rozwój, 
aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wy-
najem sprzętu komputerowego, mianowicie ekranów, konsulting 
w zakresie sprzętu komputerowego, wynajmu komputerów, opraco-
wywanie systemów szyfrujących, deszyfrujących, systemów kontroli 
dostępu do  transmisji programów radiowych i  telewizyjnych, 
w szczególności za pośrednictwem urządzeń przenośnych, i wszel-
kich systemów przesyłu informacji, opracowywanie i  rozwój syste-
mów komputerowych, oprogramowania komputerowego, ustana-
wianie norm technicznych, usługi standaryzacyjne, mianowicie 
opracowywanie standardów technicznych dla wyrobów oraz dla 
usług telekomunikacyjnych, usługi informacji meteorologicznej, ba-
dania i rozwój dla osób trzecich systemów elektronicznych, kompu-
terowych i audiowizualnych, do kodowania i kontroli dostępu w za-
kresie telewizji, informatyki, telekomunikacji, mediów 
audiowizualnych, usługi identyfikacji wiadomości elektronicznych, 
wypożyczanie plików komputerowych, informatyka stosowana 
na rzecz telekomunikacji .

(111) 340220 (220) 2018 11 02 (210) 492271
(151) 2020 10 13 (441) 2020 04 14
(732) HOTELE SPA DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUKSUS BLISKO NATURY
(510), (511) 43 usługi hoteli, pensjonatów, domów wypoczynko-
wych, ośrodków SPA, usługi restauracji, kawiarni, kafeterii, herba-
ciarni, usługi kateringowe, usługi w  zakresie dostarczania potraw 
i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakre-
sie wynajmowania pomieszczeń na spotkania, posiedzenia, pokazy, 
szkolenia, warsztaty, wykłady, sympozja, konferencje i kongresy, wy-
najem sal konferencyjnych, usługi w zakresie zapewniania obiektów 
na  spotkania, uroczystości, usługi tymczasowego zakwaterowania, 
doradztwo, konsultacje i  informacje w  zakresie wyżej wymienio-
nych usług, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi 
kosmetyczne, usługi medyczne, usługi medycyny estetycznej, usługi 
klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, usługi salonów pięk-
ności, salonów odnowy biologicznej, uzdrowisk [spa], usługi base-
nów termalnych, aromaterapia, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie 
zabiegów kosmetycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych, zabiegi 
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depilacyjne, usługi manicure i pedicure, usługi masażu, usługi masa-
żu leczniczego, usługi fizjoterapii, fizykoterapii i  rehabilitacji, usługi 
saun, usługi solariów, usługi wizażu, usługi w zakresie makijażu, usłu-
gi medyczne w zakresie dermatologii, dermatologii estetycznej, chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi do-
radztwa w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie 
stosowania kosmetyków i preparatów leczniczych, doradztwo, kon-
sultacje i informacje w zakresie wyżej wymienionych usług .

PRZEDŁUŻENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne. 
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towa-
rów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru 
klasy towarowej (usługowej).

(111) 042861 (180) 2031 07 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 059578 (180) 2031 06 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 070845 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 11: reflektory .
(111) 073497 (180) 2031 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 073722 (180) 2031 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 073856 (180) 2031 06 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 074391 (180) 2031 09 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 075797 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 075798 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 081100 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 150923 (180) 2030 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 155111 (180) 2030 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 157571 (180) 2031 07 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 157577 (180) 2030 10 26 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 43: usługi hotelowe, usługi 
hotelowe związane z  zapewnie-
niem mieszkań i wyżywienia, pro-
wadzenie agencji zakwaterowań, 
prowadzenie barów, prowadzenie 
kawiarni, prowadzenie restauracji, 
prowadzenie domów wypoczyn-
kowych, prowadzenie domów tu-
rystycznych .

(111) 159708 (180) 2031 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 159709 (180) 2031 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 159710 (180) 2031 05 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 159859 (180) 2031 09 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 159996 (180) 2031 06 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 160106 (180) 2031 08 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 160231 (180) 2031 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 160232 (180) 2031 06 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 160856 (180) 2031 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 161141 (180) 2031 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 162892 (180) 2031 08 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 163168 (180) 2031 10 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 245256 (180) 2030 09 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 11: urządzenia do oświe-
tlania, ogrzewania, wentylacji, 
urządzenia klimatyzacyjne, ża-
rówki do  lamp pojazdów, klosze 
i obudowy do lamp, szkła do lamp 
i  reflektory lamp, lampy bezpie-
czeństwa, lampy i reflektory oświe-
tleniowe, latarki, urządzenia elek-
tryczne do  ogrzewania, oprawki 
żarówek do  lamp elektrycznych, 
urządzenia i  instalacje do  oświe-
tlenia, urządzenia do  oświetlenia 

pojazdów, instalacje klimatyzacyj-
ne do pojazdów, urządzenia prze-
ciwoślepieniowe do  pojazdów, 
reflektory i  światła do  pojazdów 
i samochodów, urządzenia zabez-
pieczające do  oświetlenia, układy 
i elementy oświetleniowe .

(111) 245353 (180) 2031 01 20 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 5: produkty farma-
ceutyczne na  bazie produktów 
pszczelich i  wosków pszczelich, 
substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, żywność dla nie-
mowląt, plastry, balsam do  ce-
lów leczniczych, maści lecznicze, 
mleczko pszczele do  celów lecz-
niczych, wosk do  celów stoma-
tologicznych, nalewki do  celów 
leczniczych, herbaty lecznicze, 
ziołomiody do celów leczniczych; 
30: kawa, herbata, kakao, cukier, 
kawa nienaturalna, mąka i  pro-
dukty zbożowe, chleb, bułeczki, 
ciasta, ciasteczka, herbatniki, wy-
roby cukiernicze, słodycze, czeko-
lada, lody, miód, melasa, syropy, 
napoje na  bazie miodu, mleczko 
pszczele do  celów spożywczych, 
aromaty do  napojów na  bazie 
miodu, kit pszczeli spożywczy, 
pyłek kwiatowy spożywczy, sosy 
(przyprawy) .

(111) 245800 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 245801 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 245802 (180) 2031 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 246986 (180) 2031 02 15 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: preparaty chemiczne 
do  wytwarzania emalii, prepa-
raty chemiczne do  wytwarzania 
farb, preparaty impregnujące 
spoiwa, z wyjątkiem farb; 2: farby, 
farby podkładowe, bejce, bejce 
do  drewna, emalie, koloranty, la-
kiery, pigmenty, powłoki z  farb, 
preparaty do  konserwacji drew-
na, preparaty zabezpieczające 
do metali, rozcieńczalniki do farb, 
rozcieńczalniki do  lakierów, spo-
iwa do  farb; 16: afisze, plakaty, 
broszury, czasopisma, periodyki, 
kalendarze, kartki z  życzeniami, 
katalogi, materiały drukowane, 
prospekty, publikacje, teczki, sko-
roszyty, torebki do  pakowania 
z papieru lub tworzyw sztucznych, 
wałki do malowania ścian, wydru-
ki graficzne; 27: tapety, draperie 
ścienne nietekstylne; 35: badania 
rynku, oferowanie i  prezentowa-
nie w  mediach produktów dla 
handlu detalicznego, a  mianowi-
cie produktów i  narzędzi służą-
cych do aranżacji wnętrz i elewacji 
oraz wszelkich innych przestrzeni 
architektonicznych, dystrybucja 
materiałów reklamowych w  tym 
próbek, druków, prospektów 
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i broszur, handel produktami i na-
rzędziami służącymi do  aranżacji 
wnętrz i  elewacji oraz wszelkich 
innych przestrzeni architektonicz-
nych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, sondaże opinii, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, 
public relations, reklama, reklama 
bilboardowa, reklama za  pośred-
nictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, przy-
gotowywanie reklam prasowych, 
reklamy radiowe, reklamy telewi-
zyjne, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych 
w  tym próbek, druków, prospek-
tów i broszur, kreowanie wizerun-
ku firmy, usług i  towaru, wyceny 
handlowe, wystawy handlowe, 
tworzenie tekstów reklamowych 
i  sponsorowanych, udzielanie po-
rad konsumentom, organizowanie 
targów w  celach handlowych lub 
reklamowych .

(111) 247229 (180) 2030 12 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 247418 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 30: lody, lody spożyw-
cze, desery lodowe, środki wiążą-
ce do  lodów spożywczych, lody 
spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących .

(111) 247419 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 30: lody, lody spożyw-
cze, desery lodowe, środki wiążą-
ce do  lodów spożywczych, lody 
spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących .

(111) 247430 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 30: lody, lody spożyw-
cze, desery lodowe, środki wiążą-
ce do  lodów spożywczych, lody 
spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących .

(111) 247433 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 30: lody, lody spożyw-
cze, desery lodowe, środki wiążą-
ce do  lodów spożywczych, lody 
spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących .

(111) 247434 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 30: lody, lody spożyw-
cze, desery lodowe, środki wiążą-
ce do  lodów spożywczych, lody 
spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących .

(111) 247435 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 30: lody, lody spożyw-
cze, desery lodowe, środki wiążą-
ce do  lodów spożywczych, lody 
spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących .

(111) 247436 (180) 2031 03 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 30: lody, lody spożyw-
cze, desery lodowe, środki wiążą-

ce do  lodów spożywczych, lody 
spożywcze w proszku, lód do na-
pojów chłodzących .

(111) 249510 (180) 2031 05 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 250950 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 251256 (180) 2031 03 23 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 3: preparaty do  czysz-
czenia, preparaty do  mycia, pre-
paraty do  prania, środki do  szo-
rowania; 5: środki bakteriobójcze, 
środki chwastobójcze, środki de-
zynfekcyjne, środki odkażające, 
preparaty do  sterylizacji gleby, 
herbicydy, środki odstraszające 
i  niszczące insekty, środki do  tę-
pienia larw, lepy na  muchy, pre-
paraty przeciw molom, środki 
do  zwalczania owadów, środki 
do zwalczania gryzoni w tym my-
szy i szczurów, środki do zwalcza-
nia pasożytów, pestycydy, środki 
do oczyszczania i do odświeżania 
powietrza, wody i gleby, prepara-
ty przeciwpasożytnicze, trucizny, 
środki do zwalczania robactwa .

(111) 251647 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 251773 (180) 2031 09 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 252146 (180) 2031 11 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 252169 (180) 2031 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 252170 (180) 2031 05 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 252672 (180) 2031 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 252837 (180) 2031 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 252860 (180) 2031 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 253120 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 253648 (180) 2031 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 253964 (180) 2031 06 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 254108 (180) 2031 12 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 254351 (180) 2031 12 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 255606 (180) 2031 09 06 Prawo przedłużono w całości

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA  
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB 

UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
URZĘDU PATENTOWEGO RP

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 522736 U
(210) 522331 U
(210) 516533 U
(210) 483917 U
(210) 287498 04/2005
(210) 358329 22/2009
(210) 451864 12/2016
(210) 476843 U
(210) 489580 U
(210) 494719 U
(210) 501421 U

(210) 505979 U
(210) 506992 U
(210) 511433 U
(210) 511564 U
(210) 511810 U
(210) 511827 U
(210) 516852 U
(210) 521507 U
(210) 521680 U
(210) 523029 U
(210) 524345 U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO 

OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU  
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE 
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowe-
go, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak 
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 521210 U
(210) 521438 U
(210) 521778 U
(210) 522314 U
(210) 522897 U
(210) 523199 U
(210) 523228 U
(210) 523461 U
(210) 523469 U
(210) 523701 U
(210) 523722 U

(210) 523757 U
(210) 439607 13/2015
(210) 439608 13/2015
(210) 513399 ZT39/2020
(210) 514202 ZT38/2020
(210) 517695 ZT51/2020
(210) 521238 U
(210) 521793 ZT9/2021
(210) 522160 U
(210) 524394 U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE  
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, 
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

(210) 405813 03/2013
(210) 438682 11/2015
(210) 456358 49/2017
(210) 458049 25/2016
(210) 466028 08/2017
(210) 467319 13/2018
(210) 470768 34/2017
(210) 474519 43/2017
(210) 476260 47/2017
(210) 476773 47/2017
(210) 479398 09/2018
(210) 484195 23/2018

(210) 486564 28/2018
(210) 487151 30/2018
(210) 490306 43/2018
(210) 493641 06/2019
(210) 494781 29/2019
(210) 497609 42/2019
(210) 498448 39/2019
(210) 498648 28/2019
(210) 503217 45/2019
(210) 510047 16/2020
(210) 513072 27/2020

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść 
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, 
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania 
istotnych pomyłek.

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin 

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o  przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu 

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 064268 A . Wykreślono: INVISTA TECHNOLOGIES 
S .À .R .L ., ST . GALLEN, Szwajcaria; Wpisano: Invista Textiles (U .K .) Li-
mited, Manchester, Wielka Brytania .

(111) 069148 A . Wykreślono: PROFARB-GRUPA CHEMICZNA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 
227867388; Wpisano: ICHEMAD - PROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 277867388 .

(111) 070845 A . Wykreślono: Zakład Produkcyjny WESEM 
D .M .M . Hajduk Spółka Jawna, Wieliczka, Polska 003882963; Wpisa-
no: ZAKŁAD PRODUKCYJNY WESEM D .M .T . HAJDUK SPÓŁKA JAW-
NA, Wieliczka, Polska 003882963 .

(111) 070845 A . Wykreślono: ZAKŁAD PRODUKCYJNY WESEM 
D .M .T . HAJDUK SPÓŁKA JAWNA, Wieliczka, Polska 003882963; Wpi-
sano: WESEM D .M .T . HAJDUK SPÓŁKA JAWNA, Wieliczka, Polska 
003882963 .

(111) 070845 A . Wykreślono: WESEM D .M .T . HAJDUK SPÓŁKA 
JAWNA, Wieliczka, Polska 003882963; Wpisano: WESEM SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wieliczka, Polska 003882963 .

(111) 071538 A . Wykreślono: FILTRAUTO, GUYANCOURT, Fran-
cja; Wpisano: SOGEFI FILTRATION FRANCE, Guyancourt, Francja .

(111) 071538 A . Wykreślono: SOGEFI FILTRATION FRANCE, Guy-
ancourt, Francja; Wpisano: SOGEFI FILTRATION, Guyancourt, Francja .

(111) 072379 A . Wykreślono: Azzaro Beauté, Paryż, Francja; 
Wpisano: L’OREAL, Paryż, Francja .

(111) 108636 A . Wykreślono: INVISTA TECHNOLOGIES S .À .R .L ., 
ST . GALLEN, Szwajcaria; Wpisano: Invista Textiles (U .K .) Limited, 
Manchester, Wielka Brytania .

(111) 125430 D . Wpisano: „W dniu 21 kwietnia 2021 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za 2583/21/423) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2677852 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-125430 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ”GESSEL, KOZIOROWSKI SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA” z siedzibą w Warszawie wobec ACTION SPÓŁKA 
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Zamieniu” .

(111) 154710 A . Wykreślono: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna, 
30-701 Kraków ul . Przemysłowa 2, Polska; Wpisano: ES-SYSTEM 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
351610904 .

(111) 159337 A . Wykreślono: „ARTEK” Centrum Dystrybucji 
Mięsa, Wędlin i  Drobiu Artur Mroziński, 65-021 Zielona Góra Al . 
Zjednoczenia 102, Polska 970138606; Wpisano: ARTEK SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Zielona Góra, Polska 081220260 .

(111) 165290 D . Wpisano: „W dniu 18 czerwca 2021 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .
Za 2336/21/819) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2683405 
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa-
rowy R-165290 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących 
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warsza-
wie wobec HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi” .

(111) 173208 A . Wykreślono: INVISTA TECHNOLOGIES S .À .R .L ., 
ST .GALLEN, Szwajcaria; Wpisano: Invista Textiles (U .K .) Limited, 
Manchester, Wielka Brytania .

(111) 173448 A . Wykreślono: „ARTEK” Centrum Dystrybucji Mię-
sa, Wędlin i Drobiu Artur Mroziński, Zielona Góra, Polska 970138606; 
Wpisano: ARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, Polska 081220260 .

(111) 175622 D . Wpisano:  „W dniu 18 czerwca 2021 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt LD .XV .Ns-Rej .
Za 2335/21/418) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2683406 
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa-
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rowy R-175622 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących 
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warsza-
wie wobec HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi” .

(111) 179796 A . Wykreślono: ES SYSTEM S .A ., Kraków, Polska 
351610904; Wpisano: ES-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351610904 .

(111) 183943 A . Wykreślono: ES SYSTEM S .A ., Kraków, Polska 
351610904; Wpisano: ES-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351610904 .

(111) 246132 A . Wykreślono: CENTRUM UBEZPIECZEŃ KOMU-
NIKACYJNYCH JACEK BYLIŃSKI, MACIEJ KUCZWALSKI, PRZEMYSŁAW 
GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska 871548350; Wpisano: 
CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 871548350 .

(111) 246133 A . Wykreślono: CENTRUM UBEZPIECZEŃ KOMU-
NIKACYJNYCH JACEK BYLIŃSKI, MACIEJ KUCZWALSKI, PRZEMYSŁAW 
GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska 871548350; Wpisano: 
CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 871548350 .

(111) 246134 A . Wykreślono: CENTRUM UBEZPIECZEŃ KOMU-
NIKACYJNYCH JACEK BYLIŃSKI, MACIEJ KUCZWALSKI, PRZEMYSŁAW 
GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska 871548350; Wpisano: 
CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 871548350 .

(111) 250052 A . Wykreślono: INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gniezno, Polska 639848296; Wpisano: BRIJU 1920 SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno, Polska 081173482 .

(111) 253466 A . Wykreślono: PARK WODNY BANIA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, Pol-
ska 120256363; Wpisano: PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Białka Tatrzańska, Polska 362500216 .

(111) 255340 A . Wykreślono: PIWNA47 SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, 
Polska 221172112; Wpisano: PRO-DITIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 
386526190 .

(111) 255341 A . Wykreślono: PIWNA47 SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, 
Polska 221172112; Wpisano: PRO-DITIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 
386526190 .

(111) 265013 A . Wykreślono: „TM INVESTMENT” SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
180632944; Wpisano: ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
180632944 .

(111) 282224 A . Wykreślono: PIWNA47 SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, 
Polska 221172112; Wpisano: PRO-DITIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 
386526190 .

(111) 286143 A . Wykreślono: ADAPTIVEGRC SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa, Polska 145914986; Wpisano: ADAPTIVEGRC SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142598556 .

(111) 299201 A . Wykreślono: International Tobacco PLC, Lon-
dyn, Wielka Brytania; Wpisano: MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384838116 .

(111) 310397 A . Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SO-
KOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709 .

(111) 311107 A . Wykreślono: NoTie S .a .r .l ., Foetz, Luksemburg; 
Wpisano: NoTie S .a .r .l ., Luksemburg, Luksemburg .

(111) 313458 A . Wykreślono: MATUSZEWSKA MONIKA, OCE-
AN PRO SYSTEMY NURKOWE, Smardzów, Polska 931189519; Wpi-
sano: OCEAN PRO SYSTEMY NURKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smardzów, Polska 387829661 .

(111) 317609 A . Wykreślono: MARCINIAK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180190618 ; Wpi-
sano: MARCINIAK BFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 385705570 .

(111) 322612 A . Wykreślono: ROBERT BOCHNIARZ, PEAKL, 
Siedlce, Polska 369940556; Wpisano: PEAKL ROBERT BOCHNIARZ, 
Podegrodzie, Polska 369940556 .

(111) 325946 A . Wykreślono: EXPO SWEET SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ło-
mianki, Polska 146401533; Wpisano: EXPO SWEET SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska .

(111) 326260 A . Wykreślono: KUSINA BOŻENA H .U ., Gdańsk, 
Polska 221664230; Wpisano: MICHAŁ KUSINA, Gdańsk, Polska .

(111) 332212 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA 
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 332213 A . Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA 
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380 .

(111) 332394 A . Wykreślono: PLATFORMA B2B SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 382414961; 
Wpisano: ERLI .PL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 382414961 .

(111) 332396 A . Wykreślono: PLATFORMA B2B SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 382414961; 
Wpisano: ERLI .PL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 382414961 .

(111) 332400 A . Wykreślono: PLATFORMA B2B SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 382414961; 
Wpisano: ERLI .PL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 382414961 .

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA 
 UZNANA  

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie 
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, 
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne, 
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określe-
nie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, 
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji 
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  datę zamiesz-
czenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego 
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 574593 (540) ASTORE
(531) CFE: 03 .01 .16, 04 .05 .21, 26 .04 .24,  
26 .13 .25, 27 .05 .24 (511) 17, 19, 20
(732) F .I .P . FORMATURA INIEZIONE POLIMERI-S .P .A .,  
Località Pian Di Parata 2, I-16015 Casella (Genova) (IT)
(151) 2020 10 06 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29
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(111) 1057551 (540) BIOTRADE odorEX (511) 3, 5, 44
(732) BIOTRADE CLINICAL RESEARCH EOOD .,  
20 April str . No .11, fl .2, ap .7, BG-1618 Sofia (BG)
(151) 2020 10 02 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1095668 (540) INOACOLOR CARE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 3
(732) L’OREAL, 14 RUE ROYALE, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2011 09 30 (441) 2012 01 02 (581) 2011 11 17

(111) 1294860 (540) NIKA HAIR BEAUTY EXCELLENCE
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 3, 21, 44
(732) IBECOSMETICA S .R .L ., Via Ponte a Piglieri, 8, I-56121 PISA (IT)
(151) 2020 09 17 (441) 2020 10 19 (581) 2020 10 01

(111) 1325580 (540) KIVA (511) 3, 5, 29, 30, 32
(732) Kiva Health Brands LLC,  
99-1295 Waiua Place, Unit B Aiea HI 96701 (US)
(151) 2016 05 09 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1349083 (540) Gràcia (511) 2, 3, 19
(732) Brillux GmbH & Co . KG,  
Weseler Straße 40, 148163 Münster (DE)
(151) 2017 02 10 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1351037 (540) ViruProtect (511) 5
(732) STADA Arzneimittel AG,  
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel (DE)
(151) 2020 10 14 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1364126 (540) promobot
(531) CFE: 04 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .04 (511) 7, 35
(732) PROMOBOT, Limited Liability Company,  
shosse Kosmonavtov, 111, korpus 2, Perm, RU-614982 (RU)
(151) 2020 09 22 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1377103 (540) helloSMILE
(531) CFE: 27 .05 .09, 29 .01 .04 (511) 3, 5, 21, 44
(732) Arijan (Dragoljub) Rosić,  
Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd, 11070 Novi Beograd (RS)
(151) 2020 08 01 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1399538 (540) MIOCYSTINN (511) 5
(732) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom odgovornošću, 
Šumatovačka 36, 11000 Beograd (RS)
(151) 2020 09 30 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1483222 (540) RAFTEC
(531) CFE: 26 .03 .23, 26 .04 .03, 27 .05 .01 (511) 6, 11, 17, 19, 20
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „DUS Trade”, vul . 
Tolstoho, 76, m . Krasnoghoryvka,  
Mariinskyi r-n Donetska obl . 85630 (UA)
(151) 2020 10 09 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1503743 (540) Acrel
(531) CFE: 26 .03 .23, 27 .05 .17 (511) 9
(732) ACREL CO ., LTD .,  
No .253, Yulv Road, Jiading District 201801 Shanghai (CN)
(151) 2020 09 22 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1533118 (540) Unicredit Smart Factor (511) 9, 36
(732) UNICREDIT S .P .A .,  
Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, I-20154 MILANO (Milano) (IT)
(151) 2020 10 07 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1540978 (540) SUNDAYS (511) 25, 32, 33
(732) Best Coast Beverage AG, Riedpark 23, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2020 10 01 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1541482 (540) NECTIUM
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) Shenzhen Jingfu Technology Co  ., Ltd,  
5F 512, C5 Building Zhonghao Industrial Town, Xiangjiaotang 
Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen 
City 518129 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 08 17 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1551823 (540) Cavatina
(531) CFE: 28 .03 .00 (511) 3, 35
(732) Beauren Korea, Inc .,  
1 Lot, 75 Block, 210, Namdongdong-ro, Namdong-guIncheon (KR)
(151) 2020 07 03 (441) 2020 10 12 (581) 2020 09 24

(111) 1551980 (540) GLISS KUR SPLIT END MIRACLE
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 3
(732) Henkel AG & Co . KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2020 07 31 (441) 2020 10 12 (581) 2020 09 24

(111) 1552237 (540) Café del Rey (511) 21, 30, 43
(732) Smart Future Holding UG (haftungsbeschränkt),  
Im Grün 15, 76646 Bruchsal (DE)
(151) 2020 08 07 (441) 2020 10 12 (581) 2020 09 24

(111) 1553391 (540) GENESIS
(531) CFE: 03 .07 .17, 24 .01 .15, 27 .05 .02 (511) 28
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul (KR)
(151) 2020 06 03 (441) 2020 10 26 (581) 2020 10 08

(111) 1553459 (540) evive
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 5, 10, 42
(732) EVIVE BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE . LTD .,  
150 BEACH ROAD, #32-05/08 GATEWAY WEST SINGAPORE 189720 (SG)
(151) 2020 07 08 (441) 2020 10 26 (581) 2020 10 08

(111) 1554149 (540) TAMAKI
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 16, 29, 30, 35
(732) Belyanin Andrey Borisovich,  
ul . Ordzhonikidze, d . 1, kv . 83, RU-115419 Moscow (RU)
(151) 2020 06 15 (441) 2020 10 26 (581) 2020 10 08

(111) 1554230 (540) PLAMEN
(531) CFE: 05 .03 .13, 27 .05 .17, 29 .01 .13 (511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a .d .,  
Batajnički drum bb, 11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
(151) 2020 07 08 (441) 2020 10 26 (581) 2020 10 08

(111) 1556029 (540) BELY MEDVED (511) 32, 33
(732) Efes Holland Technical Management Consultancy B .V ., 
Strawinskylaan 1229, NL-1077 XX Amsterdam (NL)
(151) 2020 07 21 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556032 (531) CFE: 28 .05 .00 (511) 32, 33
(732) Efes Holland Technical Management Consultancy B .V ., 
Strawinskylaan 1229, NL-1077 XX Amsterdam (NL)
(151) 2020 07 21 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556034 (540) SOFICH
(531) CFE: 03 .09 .13, 26 .13 .25, 27 .05 .01 (511) 25
(732) Sofich (Xiamen) Industry and Trade Co ., Ltd ., Room 401, 
No .112 Tianan Road, Jimei District, Xiamen, Fujian Province (CN)
(151) 2020 08 13 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556112 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 28
(732) Yunnan Yunzi Cultural Industry Development Co ., Ltd, 
Building H1, Guandu Ancient Town, Guandu District, Kunming City 
650000 Yunnan Province (CN)
(151) 2020 09 22 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556155 (540) SEW
(531) CFE: 01 .15 .15, 26 .11 .08, 27 .03 .12, 27 .05 .01 (511) 6, 11
(732) NINGBO RUNTAI SANITARY TECHNOLOGY CO ., LTD .,  
No .1, Chuangxin Road, Wuma Industrial Zone, Lubu Town, Yuyao 
City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 06 23 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556246 (540) FDP
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO ., LTD ., Floor 1-5, Building 
1, No .4023 Wuhe Avenue, Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2020 07 01 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22
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(111) 1556358 (540) CAKE-A-WAY (511) 30
(732) ARWEM FOOD GROUP S .A .,  
Route de Ghaster 50, B-4950 Ovifat (Waimes) (BE)
(151) 2020 07 10 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556385 (531) CFE: 03 .01 .14 (511) 32, 33
(732) Efes Holland Technical Management Consultancy B .V ., 
Strawinskylaan 1229, NL-1077 XX Amsterdam (NL)
(151) 2020 07 21 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556390 (531) CFE: 03 .01 .14, 28 .05 .00 (511) 32, 33
(732) Efes Holland Technical Management Consultancy B .V ., 
Strawinskylaan 1229, NL-1077 XX Amsterdam (NL)
(151) 2020 07 21 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556421 (540) CRIATERRA (511) 19, 42
(732) CRIATERRA INNOVATIONS LTD, 14 Hamashbir St . Holon (IL)
(151) 2020 08 03 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556505 (540) MEGATEC (511) 7
(732) Guangdong Smarter M&E Technology Co ., Ltd ., 1st floor, 2nd 
floor (Room 203-210), 3rd floor of Building B, 38th, Yanjiangdongsi 
Road, Huoju Industrial Zone, Zhongshan City, Guangdong 
Province (CN)
(151) 2020 09 18 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1556999 (540) CASA OLEANA (511) 32, 33
(732) Monsieur FABRICE MICHAEL FREDERIC FAGEDET,  
2 place des Négriers, F-44116 VIEILLEVIGNE (FR)
(151) 2020 09 08 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557062 (540) Perifit (511) 9, 10, 28, 35, 42, 44
(732) X6 Innovations,  
Grand voie des vignes, F-92290 Châtenay-Malabry (FR)
(151) 2020 09 08 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557083 (540) BUILDING BRIDGES LEAVING LEGACIES
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 6, 36, 37, 40, 41, 42
(732) Acrow Corporation of America,  
181 New Road, Suite 202 Parsippany NJ 07054 (US)
(151) 2020 07 01 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557100 (540) EXTRACTAS BIOSCIENCE (511) 1, 5, 42
(732) Tasmanian Alkaloids Pty Ltd,  
160 Birralee Rd Westbury TAS 7303 (AU)
(151) 2020 09 30 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557126 (540) i3 Engineering
(531) CFE: 26 .03 .11, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 27 .07 .11 (511) 9, 42
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „I3 INZHYNIRYNH”,  
vul . Pid Holoskom, 4m . Lviv 79020 (UA)
(151) 2020 07 07 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557128 (531) CFE: 28 .05 .00 (511) 32, 33
(732) Efes Holland Technical Management Consultancy B .V ., 
Strawinskylaan 1229, NL-1077 XX Amsterdam (NL)
(151) 2020 07 21 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557131 (540) DOMOZON
(531) CFE: 07 .03 .11, 27 .05 .11, 29 .01 .12 (511) 11, 20, 21, 24
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Fabrika 
Rosta”, ul .Orlovskogo, 17B, kom . 1, 212026 g . Mogilev (BY)
(151) 2020 06 10 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557151 (540) ACROW (511) 6, 36, 37, 40, 41, 42
(732) Acrow Corporation of America, 181 New Road, Suite 202, 
Parsippany NJ 07054 (US)
(151) 2020 06 26 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557209 (540) ACROW CONNECTS (511) 6, 36, 37,  
40, 41, 42

(732) Acrow Corporation of America,  
181 New Road, Suite 202, Parsippany NJ 07054 (US)
(151) 2020 06 26 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557229 (540) Epelli
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 11

(732) Andrii Nikolaienko,  
Flat 80, 34 Molochna Street, Kharkiv 61001 (UA)
(151) 2020 08 14 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1557308 (540) HEXLIGHT (511) 17
(732) HEXPOL Compounding HQ sa,  
Gewerbestrasse 8, B-4700 Eupen (BE)
(151) 2020 09 09 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557367 (540) POM’STEACK (511) 29
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC, SC GALEC,  
Société coopérative anonyme à directoire et conseil de 
surveillance, 26 quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2020 09 14 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557376 (540) PALISAD (511) 11, 16, 20, 21, 22, 24
(732) MATRIZE Handels-GmbH,  
Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg (DE)
(151) 2020 06 11 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557504 (540) ACROW CONNECTS
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 6, 36, 37, 40, 41, 42
(732) Acrow Corporation of America,  
181 New Road, Suite 202 Parsippany NJ 07054 (US)
(151) 2020 07 01 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557524 
(531) CFE: 26 .13 .25, 28 .05 .00, 29 .01 .12 (511) 3, 5, 10, 11, 20,  

21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu «Med-Kit»,  
ul . Brat’ev Ignatovyh, 1, korpus 1, kv . 21, RU-603081 Nizhniy 
Novgorod (RU)
(151) 2020 05 12 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557659 (540) SIBERIA ORTHODOX VODKA ORTHODOX
(531) CFE: 03 .05 .05, 07 .01 .08, 24 .01 .01, 25 .01 .05, 29 .01 .15 (511) 33
(732) Limited Liability Company „Georgievsky Factory . Traditions 
of Quality”, Stroiteley street, 15, Krasnoznamensk city, RU-143090 
Moscow region (RU)
(151) 2020 08 26 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557672 (540) RAICONNECT (511) 9, 35, 36, 38, 42
(732) Raiffeisen Bank International AG,  
Am Stadtpark 9, A-1030 Wien (AT)
(151) 2020 07 02 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557689 (531) CFE: 19 .07 .01, 28 .05 .00, 29 .01 .15 (511) 33
(732) Five Lakes Cyprus Ltd, Stasikratous, 16, Fiduciana Business 
Center, 2nd floor, Flat/Office A, CY-1065 Nicosia (CY)
(151) 2020 06 02 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557705 (540) UXIL (511) 5
(732) Zentiva, k .s .,  
U Kabelovny 130/22, CZ-102 37, Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2020 07 28 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557715 (540) TERRA VINEDA
(531) CFE: 27 .05 .11 (511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S .R .L ., întreprindere mixtă, Etulia, 
Vulcăneşti, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2020 08 20 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557755 (531) CFE: 01 .01 .10, 05 .03 .04, 05 .07 .10 (511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S .R .L ., întreprindere mixtă, Etulia, 
Vulcăneşti, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2020 08 20 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557812 (540) TALKING FRENCH (511) 25
(732) PAPRIKA FRANCE, 80 rue de Bellain, F-59500 Douai (FR)
(151) 2020 09 08 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557878 (540) KEEPSTYLE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 25
(732) Kutkova Valeriia Andriivna,  
vul . Oshchepkova, 16/2, kv . 99, Kharkiv 61099 (UA)
(151) 2020 07 16 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29
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(111) 1557883 (540) E LE CAROLINE (511) 3
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557886 (540) KNOKKE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 11
(732) ZHEJIANG VOGUESHOWER SANITARY WARE CO ., LTD .,  
2#-3, South of Shanhai Avenue, East of Shitang Center Road, 
Jinqing Town, Luqiao, Taizhou City, 318058 Zhejiang (CN)
(151) 2020 08 20 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557908 (540) BELLAIME (511) 3
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557918 (540) Pyrogal (511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a .d .,  
Batajnički drum bb, 11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
(151) 2020 08 10 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557959 (540) VINCINI (511) 3
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1557986 (540) cxmt
(531) CFE: 26 .04 .03, 27 .05 .17, 29 .01 .12 (511) 9
(732) ChangXin Memory Technologies, Inc .,  
Room 630, Haiheng Building, No . 6 Cuiwei Road, Economic And 
Technological Development Zone, Hefei 230000 Anhui (CN)
(151) 2020 08 12 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558045 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 40
(732) SUZHOU GENSHENG COATING ENGINEERING CO ., LTD,  
No .38, Lijiang Road, Science and Technology Town, Suzhou High-
New District, Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 08 18 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558068 (540) safebox
(531) CFE: 26 .03 .23, 29 .01 .12 (511) 7
(732) ICAM S .R .L ., Strada Provinciale 237, Delle Grotte Km 17,  
800, I-70017 Putignano (BA) (IT)
(151) 2020 06 10 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558069 (540) FLEXPRINT
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 25
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE . LTD .,  
6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2 Singapore 068809 (SG)
(151) 2020 08 27 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558075 (540) FLEXSKIN
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 25
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE . LTD .,  
6 Shenton Way, # 18-11 OUE Downtown 2 Singapore 068809 (SG)
(151) 2020 08 27 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558093 (540) SCANDI OIL INNOVATION TECHNOLOGY 
BORN IN SCANDINAVIA
(531) CFE: 01 .15 .15, 27 .05 .10 (511) 4
(732) SCANDI INNOVATIVE TECHNOLOGY AB, Waterfront Building, 
Klaraviadukten, Box 190, SE-101 23 Stockholm (SE)
(151) 2020 08 06 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558094 (540) AgileOne (511) 35
(732) THE ACT 1 GROUP, INC .,  
1999 W . 190th St . Torrance CA 90504 (US)
(151) 2020 09 22 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558149 (540) Tok Tok
(531) CFE: 27 .05 .15, 29 .01 .12 (511) 3, 5, 30
(732) Kamenir Yan Andreevich, Shukshina str ., 34,  
kv . 46, RU-656060 city of Barnaul, Altayskiy kray (RU)
(151) 2020 09 02 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558196 (540) b burocrat
(531) CFE: 26 .03 .01, 27 .05 .09, 29 .01 .12 (511) 16, 18, 20, 27
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostju 
„BUROKRAT”, Uglovaya str .,  
vl . 2/1, str . 1, g . Chekhov, RU-142305 Moskovskaya obl . (RU)
(151) 2020 09 10 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558211 (540) BIG MAN (511) 3
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558212 (540) PARC DE LILIY (511) 3
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558213 (540) GOLD ASSET (511) 3
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558214 (540) VAMORRA (511) 3
(732) Max Brands Marketing B .V .,  
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2020 06 25 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558380 (540) LIDESIA (511) 5
(732) ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S .R .L .,  
Via F .lli Bandiera, 26, I-80026 CASORIA (IT)
(151) 2020 07 09 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558428 (540) KRAL PREMIUM
(531) CFE: 05 .13 .01, 24 .09 .07, 25 .03 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .13 (511) 32
(732) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostu „VIMa”, 
ul .1-aya Boznya, uchastok 76, off .6, Vyazma, Vyazemskyi rayion 
RU-215113 Smolenskaya oblast . (RU)
(151) 2020 06 17 (441) 2020 11 16 (581) 2020 10 29

(111) 1558485 (540) Guardian Tales (511) 9, 41
(732) Kakao Games Corp .,  
(Baekhyeon-dong, Alpha Dome Tower 3), 14F, 152, Pangyoyeok-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
(151) 2020 07 27 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558507 (540) L LEAGUE of LAWYERS INSPIRING GLO-
BAL EXCHANGE
(531) CFE: 26 .01 .01, 27 .05 .09, 29 .01 .13 (511) 35, 41, 45
(732) League of Lawyers e .V ., c/o VON ZANTHIER & SCHULZ 
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Kurfürstendamm 217, 10719 Berlin (DE)
(151) 2020 08 13 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558513 (540) agilitas group
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .05 (511) 35, 41
(732) AGILITAS GROUP, naamloze vennootschap,  
Stationsstraat 120, B-2800 Mechelen (BE)
(151) 2020 09 09 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558522 (540) agilitas
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .05 (511) 35, 41
(732) AGILITAS GROUP, naamloze vennootschap,  
Stationsstraat 120, B-2800 Mechelen (BE)
(151) 2020 09 09 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558560 (540) AD .MONTEM (511) 3
(732) Ad .M GmbH, Gasometerweg 45, A-8055 Graz (AT)
(151) 2020 06 02 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558561 (540) STIER OFFICE
(531) CFE: 03 .04 .04, 26 .04 .05, 26 .05 .08,  
27 .03 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 6, 9, 11, 16, 20, 21
(732) Contorion GmbH, Friedrichstraße 224, 10969 Berlin (DE)
(151) 2020 08 06 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05
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(111) 1558572 (531) CFE: 28 .05 .00 (511) 5, 29, 30, 32
(732) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d .o .o .,  
Kolinska ulica 1, SI-1000 Ljubljana (SI)
(151) 2020 08 07 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558665 (540) SYNTOLUX
(531) CFE: 27 .03 .15, 27 .05 .01 (511) 1, 4, 12, 16, 25, 35, 41
(732) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, 
Pochtamtskaya Ulitsa, Dom 3-5, Liter A, Ch .Pom . 1N,  
Kab . 2401, RU-190000 ST PETERSBURG (RU)
(151) 2020 09 24 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558700 (540) FERRI FERCIO FF
(531) CFE: 01 .01 .10, 24 .03 .07, 24 .17 .02, 27 .05 .14 (511) 25, 35
(732) FARUK ŞİRECİ, Merkez Mah . Süleyman Nafiz,  
Sokak No: 25/A, Güngören, İstanbul (TR)
(151) 2020 06 02 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558706 (540) Bauer
(531) CFE: 02 .01 .01, 26 .04 .03,  
26 .07 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 29, 30, 31, 32
(732) J . Bauer GmbH & Co . KG,  
Molkerei-Bauer-Straße 1-10, 83512 Wasserburg/Inn (DE)
(151) 2020 09 11 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558851 (540) ALPHA VINYL
(531) CFE: 27 .05 .10, 29 .01 .04 (511) 19, 27
(732) Unilin BV, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke (BE)
(151) 2020 05 25 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558862 (540) Itinéraire des Régions
(531) CFE: 26 .04 .02, 27 .05 .24 (511) 9, 16, 29, 30, 31, 32, 

 33, 35, 38, 41
(732) ITM ENTREPRISES,  
24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2020 09 04 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1558882 (540) BIRKO (511) 17, 24
(732) Birkenstock GmbH & Co . KG, Burg Ockenfels, 53545 Linz (DE)
(151) 2020 07 15 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1559251 (540) CLOTUREO (511) 6, 19
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC,  
26 Quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2020 09 25 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1559274 (540) ECKLOMAR (511) 1
(732) PLYMAG, S .L .,  
Pol . Ind . Sector 2-C/ Denia, 126, E-03780 PEGO (Alicante) (ES)
(151) 2020 07 24 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1559303 (540) HYVST
(531) CFE: 26 .03 .05, 27 .05 .01 (511) 7
(732) YONGKANG OCEAN IMP AND EXP CO ., LTD .,  
Room 11-15, 23F, Jinsong Mansion, Headquarter Center, Yongkang 
City 321300 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 08 26 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1559364 (540) ADERIS LOV SPECIALITY ADHESIVES
(531) CFE: 26 .11 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .04, 29 .01 .13 (511) 1, 2, 16, 17
(732) JACRET, 17 route Nationale, F-95500 LE THILLAY (FR)
(151) 2020 09 22 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

(111) 1559434 (540) Hanvon Tok
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9, 35, 42
(732) Hanwang Technology Co ., Ltd ., 3rd Floor, Building 5,  
8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing (CN)
(151) 2020 06 29 (441) 2020 11 23 (581) 2020 11 05

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,  
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ  

O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci 
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera 
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych 
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę 
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, 
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, 
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu 
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego 
wyznaczenia.

(111) 1442277 (540) Good Beer
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 35, 43
(732) Soroka Ihor Anatoliiovych,  
vul . Pushkina, 23,m . Horishni Plavni Poltavska obl . 39800 (UA)
(151) 2018 06 18 (441) 2019 01 21 (581) 2019 01 03
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