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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 238 751 do nr 238 810)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238781 (41) 2018 10 22 
(51) A23K 10/12 (2016 .01) 
 A23K 10/16 (2016 .01) 
 A23K 10/30 (2016 .01) 
 A23K 10/37 (2016 .01) 

 A23J 1/14 (2006 .01) 
 C12N 1/20 (2006 .01) 
 C12R 1/125 (2006 .01)
(21) 421356 (22) 2017 04 21
(72) KUłaŻyŃSKI MaReK, Wrocław (Pl); łUKaSZeWICZ MaRCIn, 
Wrocław (Pl); KRaSOWSKa anna, Wrocław (Pl)
(73) InVenTIOnBIO SPÓłKa aKCyJna, Bydgoszcz (Pl)
(54) Sposób i układ do przetwarzania śruty z nasion roślin oleistych

(B1) (11) 238765 (41) 2020 12 28 
(51) A61F 2/02 (2006 .01) 
 B29C 49/00 (2006 .01) 
 A61L 27/00 (2006 .01)
(21) 430355 (22) 2019 06 24
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(72) CIaCh TOMaSZ, Warszawa (Pl); BUTRUK-RaSZeJa BeaTa, 
Warszawa (Pl); KUŹMIŃSKa aleKSanDRa, Warszawa (Pl); 
WOJaSIŃSKI MIChał, Warszawa (Pl)
(73) POlITeChnIKa WaRSZaWSKa, Warszawa (Pl)
(54) Sposób wytwarzania protez naczyniowych małych średnic

(B1) (11) 238776 (41) 2012 02 13 
(51) A61K 31/5377 (2006 .01) 
 A61P 25/22 (2006 .01)
(62) 374603
(21) 397320 (22) 2003 10 09
(30) 60/417,590  2002 10 10 US
(86) 2003 10 09  PCT/eP03/11212
(87) 2004 04 22  WO04/032938
(72) RUnDFelDT ChRIS, Coswig (De); DOST RITa, Dresden (De); 
lÖSCheR WOlFgang, hannover (De); TIPOlD anDRea,  
Burgdorf-Ramlingen (De); UnVeRFeRTh KlaUS, Dresden (De); 
lanKaU hanS-JOaChIM, Weinböhla (De)
(73) Boehringer Ingelheim VeTMeDICa gmbh, Ingelheim (De)
(54) Związek [1-(4-chlorofenylo)4-(4-morfolinylo)-2,5-dihydro-1h-
imidazol-2-on] do zastosowania w leczeniu stanów lękowych u psów

(B1) (11) 238795 (41) 2018 07 30 
(51) A61K 36/07 (2006 .01) 
 A61K 35/66 (2015 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 420267 (22) 2017 01 20
(72) CaR halIna, Białystok (Pl); SaDOWSKa anna, Białystok (Pl);  
MaCIeJCZyK MaTeUSZ, Radom (Pl); BaKIeR SłaWOMIR, 
grabówka (Pl); ZaPORa eWa, Białystok (Pl); WOłKOWyCKI 
MaReK, Sacharewo (Pl); SURaŻyŃSKI aRKaDIUSZ, Białystok (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT MeDyCZny W BIałyMSTOKU, Białystok (Pl); 
POlITeChnIKa BIałOSTOCKa, Białystok (Pl)
(54) ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca 
taki ekstrakt oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 238805 (41) 2020 10 19 
(51) B01F 15/04 (2006 .01) 
 B01F 3/10 (2006 .01)
(21) 432538 (22) 2020 01 09
(72) PaUlI WOJCIeCh, Kielce (Pl); RaDeK nORBeRT,  
Mąchocice Kapitulne (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚWIĘTOKRZySKa, Kielce (Pl);  
CZaJKOWSKI JaROSłaW FIRMa hanDlOWa BaRWa, Kielce (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do mieszania dwuskładnikowych mas 
lepkich

(B1) (11) 238808 (41) 2017 12 04 
(51) B09B 3/00 (2006 .01) 
 F23G 5/027 (2006 .01) 
 C10B 53/07 (2006 .01) 
 B01D 53/68 (2006 .01)
(21) 417396 (22) 2016 06 02
(72) KaRCZ henRyK, głowno (Pl); BUTManKIeWICZ TOMaSZ, 
Opole (Pl); DZIUgan PIOTR, Zgierz (Pl)
(73) COMBUSTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, głowno (Pl)
(54) Sposób i  instalacja do termicznej utylizacji odpadów synte-
tycznych w tym z tworzyw sztucznych zawierających znaczne ilości 
chloru

(B1) (11) 238752 (41) 2018 09 24 
(51) B22F 8/00 (2006 .01) 
 B29C 70/40 (2006 .01) 
 B29C 70/88 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 420850 (22) 2017 03 14

(72) gnaTOWSKa RenaTa, Częstochowa (Pl); gnaTOWSKI aDaM, 
Częstochowa (Pl); JaKUBaS aDaM, Wrzosowa (Pl); ChWaSTeK 
KRZySZTOF, Czętochowa (Pl); TUTaK WOJCIeCh, Częstochowa (Pl)
(73) POlITeChnIKa CZĘSTOChOWSKa, Częstochowa (Pl)
(54) Sposób wytwarzania metaliczno-polimerowych wyprasek 
kompozytowych

(B1) (11) 238810 (41) 2018 05 21 
(51) B27D 1/04 (2006 .01) 
 B27D 5/00 (2006 .01)
(21) 419499 (22) 2016 11 17
(72) naDOlSKI TaDeUSZ, Warszawa (Pl); ChaWłOWSKI 
gRZegORZ, Wyszków (Pl); PeRZyna KaMIl, Wyszków (Pl)
(73) VeRSal SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl); naDOlSKI TaDeUSZ, Warszawa (Pl)
(54) Sposób termomechanicznego zagęszczania sklejki topolowej 
wielowarstwowej

(B1) (11) 238809 (41) 2018 02 12 
(51) B27K 3/00 (2006 .01) 
 A61L 2/03 (2006 .01)
(21) 418209 (22) 2016 08 04
(72) SPISaK WOJCIeCh, Opole (Pl)
(73) CenTRUM BaDaWCZO-PRODUKCyJne alCOR  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Opole (Pl)
(54) Sposób ochrony drewnianych elementów budowlanych, 
zwłaszcza przed grzybami

(B1) (11) 238769 (41) 2018 04 23 
(51) B42D 25/23 (2014 .01) 
 B41M 3/00 (2006 .01)
(21) 419117 (22) 2016 10 14
(72) BIeRnaCKI aRIel, Warszawa (Pl);  
leSZCZyŃSKa-aMBROZIeWICZ eWa, Wołomin (Pl);  
WÓJCIK PaWeł, Warszawa (Pl); KaRPIŃSKI aRKaDIUSZ,  
Warszawa (Pl); WOJCIeChOWSKa agaTa, Warszawa (Pl); 
KaMIŃSKa IWOna, Warszawa (Pl)
(73) POlSKa WyTWÓRnIa PaPIeRÓW WaRTOŚCIOWyCh  
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(54) Dokument zabezpieczony z elementem zabezpieczającym, 
sposób wytwarzania dokumentu zabezpieczonego oraz element 
zabezpieczający

(B1) (11) 238751 (41) 2021 04 06 
(51) B60D 1/06 (2006 .01) 
 B21J 5/00 (2006 .01) 
 B21K 1/72 (2006 .01)
(21) 431310 (22) 2019 09 30
(72) TRZePIeCIŃSKI TOMaSZ, Bratkowice (Pl); KUBIT anDRZeJ, 
Krosno (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZeSZOWSKa IM . IgnaCegO łUKaSIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) Przyrząd do kształtowania półfabrykatu haka holowniczego 
oraz sposób kształtowania półfabrykatu haka holowniczego z wy-
korzystaniem tego przyrządu

(B1) (11) 238756 (41) 2018 09 10 
(51) B63H 25/40 (2006 .01)
(21) 420664 (22) 2017 02 27
(72) BURCIU ZBIgnIeW, Suchy Dwór (Pl);  
aBRaMOWICZ-geRIgK TeReSa, gdynia (Pl); KRaTa PRZeMySłaW, 
łapino (Pl); JaChOWSKI JaCeK, gdańsk (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT MORSKI W gDynI, gdynia (Pl)
(54) Zespół sterowania jednostki śródlądowej

(B1) (11) 238798 (41) 2020 07 13 
(51) C01B 32/152 (2017 .01) 
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 C07C 233/18 (2006 .01) 
 C07C 233/46 (2006 .01)
(21) 428469 (22) 2018 12 31
(72) SeRDa MaCIeJ, Krzeszowice (Pl); nalePa PaWeł, Sosnowiec (Pl);  
MUSIOł ROBeRT, Będzin (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT ŚlĄSKI W KaTOWICaCh, Katowice (Pl)
(54) Diglicynowa pochodna [60]fullerenu oraz sposób jej otrzymy-
wania

(B1) (11) 238802 (41) 2019 01 02 
(51) C04B 18/14 (2006 .01) 
 C04B 28/08 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 422050 (22) 2017 06 28
(72) gOłeK łUKaSZ, Kraków (Pl); KOTWICa łUKaSZ, Kraków (Pl);  
RÓŻyCKa agnIeSZKa, Kraków (Pl); DeJa Jan, Kraków (Pl); 
KaPelUSZna eWa, Tarnobrzeg (Pl); STĘPIeŃ PIOTR, Kwaszyn (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Sposób zagospodarowania odpadu z procesu przetwarzania 
rud metali metodą flotacji

(B1) (11) 238790 (41) 2020 05 18 
(51) C07C 227/18 (2006 .01)
(21) 427720 (22) 2018 11 13
(72) OSSOWICZ PaUla, Szczecin (Pl); JanUS eWa, goleniów (Pl); 
KleBeKO JOanna, Szczecin (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Sposób wytwarzania chlorowodorku estru alkilowego amino-
kwasu

(B1) (11) 238784 (41) 2019 07 15 
(51) C07D 265/16 (2006 .01)
(21) 424209 (22) 2018 01 05
(72) eJFleR JOlanTa, Wrocław (Pl); MaRSZałeK aleKSanDRa, 
Wrocław (Pl); gĘBaROWSKa elŻBIeTa, Malin (Pl); gĘBaROWSKI 
TOMaSZ, Malin (Pl); PlĄSKOWSKa elŻBIeTa, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU,  
Wrocław (Pl)
(54) 6-(tert-butylo)-3-dodecylo-3,4-dihydro-2h-benzo[e][1,3]oksa-
zyna i sposób otrzymywania 6-(tert-butylo)-3-dodecylo-3,4-dihy-
dro-2h-benzo[e][1,3]oksazyny

(B1) (11) 238766 (41) 2021 03 08 
(51) C07D 293/12 (2006 .01)
(21) 431055 (22) 2019 09 05
(72) ŚCIanOWSKI JaCeK, Ruziec (Pl); PaCUła agaTa, gdańsk (Pl); 
OBIeZIURSKa MagDalena, Dobre (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT MIKOłaJa KOPeRnIKa W TORUnIU, Toruń (Pl)
(54) n-terpenowe pochodne 1,2-benzizoselenazol-3(2h)-onu oraz 
sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 238799 (41) 2020 07 27 
(51) C07D 311/32 (2006 .01)
(21) 428568 (22) 2019 01 14
(72) SyKUła anna, Stryków (Pl); BłaZIŃSKa PaUlIna, łódź (Pl); 
łODyga-ChRUŚCIŃSKa elŻBIeTa, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Sposób otrzymywania analogu flawanonu

(B1) (11) 238793 (41) 2019 03 25 
(51) C07D 409/04 (2006 .01) 
 C07D 333/10 (2006 .01) 
 C08F 2/58 (2006 .01) 
 G01N 33/50 (2006 .01)
(21) 422855 (22) 2017 09 15

(72) łaCh PaTRyCJa, Warszawa (Pl); CIePlaK MaCIeJ, Warszawa (Pl);  
SOSnOWSKa MaRTa, Warszawa (Pl); ShaRMa PIyUSh S ., 
Warszawa (Pl); ChITTa RaghU, Warszawa (Pl); D’SOUZa FRanCIS, 
Flower Mound (US); KUTneR WłODZIMIeRZ, Warszawa (Pl)
(73) InSTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl)
(54) Polimer wydrukowany molekularnie z wbudowanym prób-
nikiem redoks i solą dostarczającą przeciwjony oraz selektywny 
czujnik chemiczny  do elektrochemicznego oznaczania  wybranych  
analitów  z warstwą polimeru wydrukowanego molekularnie, jako 
jednostką rozpoznającą

(B1) (11) 238806 (41) 2017 04 10 
(51) C07F 15/00 (2006 .01) 
 B01J 31/22 (2006 .01)
(21) 414234 (22) 2015 09 30
(72) SKOWeRSKI KRZySZTOF, Jabłonowo Pomorskie (Pl);  
gaWIn RaFał, Warszawa (Pl)
(73) aPeIROn SynTheSIS SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(54) Kompleks rutenu i sposób jego wytwarzania, związek pośredni 
stosowany w tym sposobie oraz zastosowanie kompleksu rutenu 
i związku pośredniego w metatezie olefin

(B1) (11) 238768 (41) 2019 02 11 
(51) C07H 19/10 (2006 .01) 
 C07H 5/04 (2006 .01) 
 A61K 31/7072 (2006 .01) 
 A61P 31/18 (2006 .01)
(21) 422415 (22) 2017 07 31
(72) ROManOWSKa JOanna, luboń (Pl); gOłĘBIeWSKa 
JUSTyna, Bolechowo Osiedle (Pl); RaChWalaK MaRTa,  
Poznań (Pl); JaKUBOWSKI TOMaSZ, Krotoszyn (Pl);  
DĄBROWSKa aleKSanDRa, Warszawa (Pl)
(73) InSTyTUT CheMII BIOORganICZneJ POlSKIeJ aKaDeMII 
naUK, Poznań (Pl)
(54) nowy analog nukleozydo difosforanu, kompozycja farmaceu-
tyczna zawierająca analog nukleozydo difosforanu, jego zastoso-
wanie i sposób syntezy

(B1) (11) 238778 (41) 2018 06 04 
(51) C07K 5/087 (2006 .01) 
 A61K 38/06 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01) 
 C07K 14/705 (2006 .01)
(21) 419611 (22) 2016 11 28
(72) lIPKOWSKI anDRZeJ WOJCIeCh, Warszawa (Pl);  
MISICKa-KĘSIK aleKSanDRa, Pruszków (Pl); SOSnOWSKI 
PIOTR, Czerwin (Pl); PUSZKO anna KaTaRZyna, Warszawa (Pl); 
laSKOWSKa anna, Pruszków (Pl); DURlIK MaReK, Warszawa (Pl); 
RÓŻyCKI KRZySZTOF, Warszawa (Pl)
(73) InSTyTUT MeDyCyny DOŚWIaDCZalneJ I KlInICZneJ  
IM . M . MOSSaKOWSKIegO POlSKIeJ aKaDeMII naUK, Warszawa (Pl);  
InSTyTUT hOMeOSTaZy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) Peptydomimetyki i  ich zastosowanie w terapii nowotworu 
trzustki

(B1) (11) 238779 (41) 2018 06 04 
(51) C07K 5/107 (2006 .01) 
 A61K 38/07 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01) 
 C07K 14/705 (2006 .01)
(21) 419612 (22) 2016 11 28
(72) lIPKOWSKI anDRZeJ WOJCIeCh, Warszawa (Pl);  
MISICKa-KĘSIK aleKSanDRa, Pruszków (Pl);  
RÓŻyCKI KRZySZTOF, Warszawa (Pl); SOSnOWSKI PIOTR,  
Czerwin (Pl); PUSZKO anna KaTaRZyna, Warszawa (Pl); 
laSKOWSKa anna, Pruszków (Pl)
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(73) InSTyTUT hOMeOSTaZy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) Peptydomimetyki i ich zastosowanie w terapii nowotworowej 
jelit oraz w zapewnieniu ich prawidłowej perystaltyki

(B1) (11) 238757 (41) 2019 05 20 
(51) C08F 4/00 (2006 .01) 
 C07F 11/00 (2006 .01) 
 B01J 31/22 (2006 .01)
(21) 423454 (22) 2017 11 14
(72) JaCeWICZ DagMaRa, gdańsk (Pl); DRZeŻDŻOn JOanna, 
luzino (Pl); SIKORSKI aRTUR, Pruszcz gdański (Pl);  
ChMURZyŃSKI leCh, leźno (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT gDaŃSKI, gdańsk (Pl)
(54) Związek kompleksowy chromu(III) i jego zastosowanie jako kata-
lizatora w produkcji materiałów polimerowych, zwłaszcza beta-olefin

(B1) (11) 238758 (41) 2019 05 20 
(51) C08F 4/00 (2006 .01) 
 C07F 11/00 (2006 .01) 
 B01J 31/22 (2006 .01)
(21) 423455 (22) 2017 11 14
(72) JaCeWICZ DagMaRa, gdańsk (Pl); DRZeŻDŻOn JOanna, 
luzino (Pl); SIKORSKI aRTUR, Pruszcz gdański (Pl); ChMURZyŃSKI 
leCh, leźno (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT gDaŃSKI, gdańsk (Pl)
(54) Związki kompleksowe chromu (III) i zastosowanie jako kataliza-
tory w produkcji materiałów polimerowych w postaci beta-olefin

(B1) (11) 238796 (41) 2018 12 03 
(51) C08F 220/06 (2006 .01) 
 C08F 230/02 (2006 .01) 
 C08F 2/02 (2006 .01) 
 C08J 3/075 (2006 .01)
(21) 425780 (22) 2018 05 30
(72) głOWIŃSKa agnIeSZKa, legnica (Pl); JaKUBIaK-
MaRCInKOWSKa anna, Wrocław (Pl); TROChIMCZUK anDRZeJ, 
Stary Śleszów (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (Pl)
(54) hydrożele fosforoorganiczne oraz sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 238754 (41) 2019 09 23 
(51) C08J 5/18 (2006 .01) 
 C08L 23/06 (2006 .01) 
 C08K 7/20 (2006 .01) 
 B29D 7/01 (2006 .01) 
 H01L 41/35 (2013 .01)
(21) 424818 (22) 2018 03 09
(72) KRÓlIKOWSKI BOgUSłaW, Toruń (Pl);  
KaCZMaReK halIna, Toruń (Pl); KlIMIeC eWa, Kraków (Pl)
(73) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT InŻynIeRII 
MaTeRIałÓW POlIMeROWyCh I BaRWnIKÓW, Toruń (Pl); 
UnIWeRSyTeT MIKOłaJa KOPeRnIKa W TORUnIU, Toruń 
(Pl); SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT TeChnOlOgII 
eleKTROnOWeJ, Warszawa (Pl)
(54) Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach 
piezoelektrycznych

(B1) (11) 238807 (41) 2017 08 28 
(51) C08J 11/06 (2006 .01) 
 B29B 17/02 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01) 
 C08L 97/02 (2006 .01)
(21) 416215 (22) 2016 02 22
(72) KOTOWSKa BeaTa TeReSa, Bilcza (Pl)
(73) KOTOWSKa BeaTa TeReSa, Bilcza (Pl)
(54) Sposób recyklingu termicznego mieszaniny odpadowych two-
rzyw sztucznych w połączeniu ze zgazowaniem biomasy

(B1) (11) 238804 (41) 2021 02 08 
(51) C09D 5/18 (2006 .01) 
 C09D 163/00 (2006 .01)
(21) 430722 (22) 2019 07 26
(72) IZaK PIOTR, Kraków (Pl); MaSTalSKa-POPłaWSKa JOanna, 
łaszczów (Pl); STeMPKOWSKa agaTa, Modlnica (Pl);  
gÓRal ZUZanna, Kielce (Pl); WÓJCIK łUKaSZ, Bytom (Pl);  
gaJeK MaRCIn, Kraków (Pl); gIeReJ WłaDySłaW, gdańsk (Pl); 
gIeReJ MaRCIn, gdańsk (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl); CaRBOlIne POlSKa  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(54) Farba ognioochronna do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych

(B1) (11) 238791 (41) 2020 07 27 
(51) C09J 7/10 (2018 .01) 
 C09J 7/38 (2018 .01) 
 C09J 133/08 (2006 .01)
(21) 428618 (22) 2019 01 21
(72) CZeCh ZBIgnIeW, Dobra Szczecińska (Pl); MInCIel eWelIna, 
Szczecin (Pl); MOZeleWSKa KaROlIna, lubiesz (Pl)
(73) ZaChODnIOPOMORSKI UnIWeRSyTeT TeChnOlOgICZny 
W SZCZeCInIe, Szczecin (Pl)
(54) Sposób wytwarzania transferowej taśmy samoprzylepnej

(B1) (11) 238803 (41) 2020 11 02 
(51) C09K 3/18 (2006 .01) 
 C09K 3/14 (2006 .01)
(21) 429759 (22) 2019 04 26
(72) ReMBIŚ MaReK, łuczyce (Pl); TOBOła TOMaSZ, Kraków (Pl); 
FIgaRSKa-WaRChOł BeaTa, Kraków (Pl); STaŃCZaK gRaŻyna, 
Myślenice (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Sposób otrzymywania kompozycji antypoślizgowej i odladza-
jącej

(B1) (11) 238800 (41) 2020 09 07 
(51) C09K 11/79 (2006 .01) 
 C09K 11/55 (2006 .01)
(21) 429137 (22) 2019 03 04
(72) SOPICKa-lIZeR MałgORZaTa, Katowice (Pl);  
PaWlIK TOMaSZ, Katowice (Pl); MIChalIK DanIel, Katowice (Pl);  
aDaMCZyK BaRBaRa, Katowice (Pl); gRInBeRg MaReK, gdańsk (Pl);  
BaRZOWSKa JUSTyna, gdynia (Pl); SZCZODROWSKI KaROl, 
gdańsk (Pl); MahlIK SeBaSTIan, gdańsk (Pl); leŚnIeWSKI 
TaDeUSZ, Pruszcz gdański (Pl); MaJeWSKa naTalIa,  
Ustronie Morskie (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl);  
UnIWeRSyTeT gDaŃSKI, gdańsk (Pl)
(54) Dwu-fazowy tlenoazotkowy luminofor o wzmocnionej i wy-
dłużonej luminescencji oraz sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 238755 (41) 2018 08 13 
(51) C10B 47/34 (2006 .01) 
 C10B 53/02 (2006 .01) 
 C01B 32/324 (2017 .01) 
 C01B 32/336 (2017 .01) 
 C01B 32/39 (2017 .01)
(21) 420456 (22) 2017 02 06
(72) KWIaTKOWSKI MIROSłaW, Kraków (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Sposób homogenicznej karbonizacji i/lub aktywacji miękkich 
materiałów biomasowych oraz urządzenie do homogenicznej kar-
bonizacji i/lub aktywacji miękkich materiałów biomasowych
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(B1) (11) 238767 (41) 2018 12 03 
(51) C12M 1/00 (2006 .01) 
 A01N 1/02 (2006 .01) 
 C02F 3/00 (2006 .01)
(21) 421673 (22) 2017 05 22
(72) DZIeDZIC aRKaDIUSZ, Bytom (Pl);  
WOJTyCZKa ROBeRT DaRIUSZ, Katowice (Pl); KUBIna ROBeRT, 
Katowice (Pl); TanaSIeWICZ MaRTa, Katowice (Pl);  
KUJaWSKI WOJCIeCh, Toruń (Pl)
(73) ŚlĄSKI UnIWeRSyTeT MeDyCZny W KaTOWICaCh,  
Katowice (Pl)
(54) Zasobnik do pozyskiwania biofilmu do analizy mikroskopii 
elektronowej SeM

(B1) (11) 238786 (41) 2020 08 10 
(51) C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 7/22 (2006 .01) 
 C07D 311/30 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 428742 (22) 2019 01 31
(72) łUŻny MaTeUSZ, Wrocław (Pl); KOZłOWSKa eWa,  
Wrocław (Pl); MaZUR MaRCelIna, Wrocław (Pl);  
KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (Pl);  
JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) 4’-hydroksy-2’,5’-dimetoksyflawon i sposób wytwarzania 4’-hy-
droksy-2’,5’-dimetoksyflawonu

(B1) (11) 238787 (41) 2020 08 10 
(51) C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 7/22 (2006 .01) 
 C07D 311/30 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 428747 (22) 2019 01 31
(72) łUŻny MaTeUSZ, Wrocław (Pl); KOZłOWSKa eWa,  
Wrocław (Pl); MaZUR MaRCelIna, Wrocław (Pl);  
KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, 
Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) 5’-hydroksy-2’-metoksyflawon i sposób wytwarzania 5’-hydrok-
sy-2’-metoksyflawonu

(B1) (11) 238788 (41) 2020 08 10 
(51) C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 7/22 (2006 .01) 
 C07D 311/30 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 428752 (22) 2019 01 31
(72) łUŻny MaTeUSZ, Wrocław (Pl); KOZłOWSKa eWa,  
Wrocław (Pl); POPłOŃSKI JaROSłaW, Szklarska Poręba (Pl); 
SORDOn SanDRa, Komprachcice (Pl); TROnIna TOMaSZ, 
Międzybórz (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (Pl); 
JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu

(B1) (11) 238789 (41) 2020 08 10 
(51) C12P 17/06 (2006 .01) 
 C12P 7/22 (2006 .01) 
 C07D 311/30 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 428754 (22) 2019 01 31
(72) łUŻny MaTeUSZ, Wrocław (Pl); KOZłOWSKa eWa,  
Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW eDyTa, Wrocław (Pl); 
JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu

(B1) (11) 238785 (41) 2020 03 23 
(51) C12P 19/60 (2006 .01) 
 C07H 17/07 (2006 .01) 
 C12R 1/645 (2006 .01)
(21) 426986 (22) 2018 09 10
(72) DyMaRSKa MOnIKa, Wrocław (Pl); KOSTRZeWa-SUSłOW 
eDyTa, Wrocław (Pl); JaneCZKO TOMaSZ, Wrocław (Pl)
(73) UnIWeRSyTeT PRZyRODnICZy We WROCłaWIU, Wrocław (Pl)
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-6-O-β-D-(4”-O-metylo- 
glukopiranozylo)-flawanonu

(B1) (11) 238783 (41) 2020 06 01 
(51) C12Q 1/689 (2018 .01) 
 C12Q 1/02 (2006 .01) 
 G01N 33/53 (2006 .01) 
 G01N 33/533 (2006 .01) 
 G01N 33/547 (2006 .01) 
 G01N 33/569 (2006 .01)
(21) 427988 (22) 2018 11 30
(72) PRZeWODOWSKI WlODZIMIeRZ, Bonin (Pl); 
PRZeWODOWSKa agnIeSZKa, Bonin (Pl); JanKOWSKa MaRTa, 
Poznań (Pl)
(73) InSTyTUT hODOWlI I aKlIMaTyZaCJI ROŚlIn-PaŃSTWOWy 
InSTyTUT BaDaWCZy, Radzików (Pl)
(54) Zestaw do wykrywania obecności bakterii Clavibacter sepe-
donicus, starter, immunosorbent bakterii, sposób identyfikacji 
Clavibacter sepedonicus, zastosowanie starterów, zastosowanie 
immobilizowanych przeciwciał Igg anty-Cms

(B1) (11) 238774 (41) 2018 08 13 
(51) C22B 7/00 (2006 .01) 
 C22B 21/00 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 420384 (22) 2017 01 31
(72) KRUSZeWSKI ZBIgnIeW, Warszawa (Pl);  
MalInOWSKI henRyK, Brwinów (Pl); KRUSZeWSKI MaRIUSZ, 
Warszawa (Pl); KRUSZeWSKI PaWeł, Warszawa (Pl)
(73) KRUSZeWSKI ZBIgnIeW, Warszawa (Pl);  
MalInOWSKI henRyK, Brwinów (Pl); KRUSZeWSKI MaRIUSZ, 
Warszawa (Pl); KRUSZeWSKI PaWeł, Warszawa (Pl)
(54) Sposób odzyskiwania aluminium z odpadów

(B1) (11) 238761 (41) 2020 01 02 
(51) D04B 1/00 (2006 .01) 
 D04B 1/14 (2006 .01) 
 A41D 13/05 (2006 .01)
(21) 426107 (22) 2018 06 28
(72) KOWalSKI KRZySZTOF, Ksawerów (Pl);  
KłOnOWSKa MagDalena, łódź (Pl); gOlCZyK anDRZeJ, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Dwuwarstwowa dzianina rządkowa o  budowie kanałowej, 
o właściwościach termoregulacyjnych

(B1) (11) 238763 (41) 2020 06 29 
(51) D06B 15/02 (2006 .01)
(21) 428208 (22) 2018 12 17
(72) STRyCZaK MaRCIn, Kamienica (Pl); POSTaWa PRZeMySłaW, 
Częstochowa (Pl)
(73) STRyCZaK MaRCIn, Kamienica (Pl)
(54) Sposób wytwarzania powłoki hydrofobowej na płaskim mate-
riale porowatym lub z włókniny

(B1) (11) 238764 (41) 2020 06 29 
(51) D06B 15/02 (2006 .01)
(21) 428209 (22) 2018 12 17
(72) STRyCZaK MaRCIn, Kamienica (Pl); POSTaWa PRZeMySłaW, 
Częstochowa (Pl)
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(73) STRyCZaK MaRCIn, Kamienica (Pl)
(54) Zespół do impregnowania płaskich materiałów porowatych 
lub włóknistych

(B1) (11) 238762 (41) 2020 03 09 
(51) D06M 16/00 (2006 .01)
(21) 426907 (22) 2018 09 06
(72) KORZenIeWSKa eWa, łódź (Pl); PaWlaK RySZaRD, łódź (Pl);  
gOCłaWSKI JaROSłaW, łódź (Pl); SeKUlSKa-naleWaJKO 
JOanna, łódź (Pl); WalCZaK MaRIa, łódź (Pl)
(73) POlITeChnIKa łÓDZKa, łódź (Pl)
(54) Sposób zmniejszenia tendencji wyrobów tekstylnych do pillingu

(B1) (11) 238777 (41) 2018 04 23 
(51) E04F 21/165 (2006 .01) 
 E04F 21/00 (2006 .01) 
 B32B 37/12 (2006 .01) 
 B44C 7/04 (2006 .01) 
 B65H 35/00 (2006 .01) 
 E04B 1/68 (2006 .01)
(21) 419549 (22) 2016 11 22
(30) RCD 003418870-0001  2016 10 14 eM
(72) KUTOWICZ MaRIUSZ, Czudec (Pl)
(73) KUTOWICZ MaRIUSZ, Czudec (Pl)
(54) Urządzenie do spoinowania, zwłaszcza płyt gipsowych

(B1) (11) 238780 (41) 2017 06 05 
(51) E21C 41/16 (2006 .01) 
 E21C 35/12 (2006 .01) 
 E21C 35/24 (2006 .01)
(21) 419660 (22) 2016 12 01
(30) 14/956,638  2015 12 02 US
(72) RIMMIngTOn gaReTh, Barnsley (gB)
(73) Joy global Underground Mining llC, Warrendale (US)
(54) Sposób sterowania ścianowym systemem wydobywczym w ko-
palni i ścianowy system wydobywczy w kopalni

(B1) (11) 238770 (41) 2018 08 13 
(51) F15B 11/12 (2006 .01) 
 F15B 11/18 (2006 .01) 
 F15B 11/20 (2006 .01) 
 G05B 19/46 (2006 .01) 
 G05G 13/02 (2006 .01) 
 G05D 16/00 (2006 .01)
(21) 420406 (22) 2017 02 01
(72) FRĄCKOWIaK DaMIan, Śrem (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) hydrauliczny nadajnik ciśnieniowy

(B1) (11) 238753 (41) 2017 06 05 
(51) F16B 5/00 (2006 .01) 
 E04C 3/00 (2006 .01) 
 E04B 1/61 (2006 .01) 
 E04B 1/38 (2006 .01)
(21) 416075 (22) 2016 02 08
(72) PaSenKIeWICZ WaCłaW, Kraków (Pl)
(73) PaSenKIeWICZ WaCłaW JUST MeTalIK, Kraków (Pl)
(54) łącznik belek albo płyt, zwłaszcza łącznik płyt dla konstrukcji 
skrzynkowej

(B1) (11) 238773 (41) 2021 05 04 
(51) F21V 21/02 (2006 .01) 
 F21V 19/00 (2006 .01) 
 F16B 39/24 (2006 .01)
(21) 431673 (22) 2019 10 31
(72) SOleWSKI ROBeRT, nowy Sącz (Pl); KORDeK leSZeK,  
nowy Sącz (Pl)
(73) nORlyS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
nowy Sącz (Pl)
(54) Urządzenie do mocowania oprawy oświetleniowej do ściany

(B1) (11) 238794 (41) 2020 02 24 
(51) G01J 3/44 (2006 .01) 
 G01N 21/65 (2006 .01)
(21) 426643 (22) 2018 08 13
(72) MIChOTa-KaMIŃSKa agnIeSZKa, Sulejówek (Pl); 
WITKOWSKa eVelIn, Warszawa (Pl); KORSaK DOROTa,  
Piaseczno (Pl); TRZCIŃSKa-DanIeleWICZ JOanna, Warszawa (Pl);  
gIRSTUn agnIeSZKa, Warszawa (Pl); nICIŃSKI KRZySZTOF, 
Warszawa (Pl); SZyMBORSKI TOMaSZ, Dębina (Pl)
(73) InSTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl); UnIWeRSyTeT WaRSZaWSKI, Warszawa (Pl)
(54) Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, 
sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania sub-
stancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platfor-
my, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub 
identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, 
z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana 
lub w jej połączeniu z pomiarami elektrochemicznymi

(B1) (11) 238771 (41) 2019 01 02 
(51) G01M 17/04 (2006 .01) 
 G01M 17/06 (2006 .01) 
 B60G 99/00 (2010 .01)
(21) 422024 (22) 2017 06 26
(72) SOSnOWSKI RaFał, gdańsk (Pl)
(73) SOSnOWSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (Pl)
(54) Sposób oceny luzów elementów podwozia, zwłaszcza zawie-
szenia i układu kierowniczego, w pojazdach mechanicznych

(B1) (11) 238797 (41) 2020 01 27 
(51) G01N 1/12 (2006 .01) 
 G01N 1/10 (2006 .01) 
 C02F 1/52 (2006 .01)
(21) 426442 (22) 2018 07 25
(72) CIeŚla MaKSyMIlIan, Rzeszów (Pl); BaRTOSZeK lIlIana, 
Rzeszów (Pl)
(73) POlITeChnIKa RZeSZOWSKa IM . IgnaCegO łUKaSIeWICZa, 
Rzeszów (Pl)
(54) Pułapka sedymentacyjna

(B1) (11) 238801 (41) 2018 09 10 
(51) G01N 30/12 (2006 .01) 
 G01N 1/40 (2006 .01) 
 G01N 30/60 (2006 .01) 
 G01N 30/62 (2006 .01)
(21) 420749 (22) 2017 03 06
(72) RyDOSZ aRTUR, Olszanica (Pl); ZalOT gRZegORZ,  
Katowice (Pl)
(73) aKaDeMIa gÓRnICZO-hUTnICZa IM . STanISłaWa 
STaSZICa W KRaKOWIe, Kraków (Pl)
(54) Urządzenie do zatężania koncentracji lotnych związków orga-
nicznych

(B1) (11) 238792 (41) 2016 03 29 
(51) G01N 33/48 (2006 .01) 
 B01L 3/00 (2006 .01) 
 C12M 1/34 (2006 .01) 
 B81C 3/00 (2006 .01) 
 B81B 7/00 (2006 .01)
(21) 409492 (22) 2014 09 16
(72) SaMBORSKI aDaM, Warszawa (Pl); JanKOWSKI PaWeł,  
Mińsk Mazowiecki (Pl); MIChalSKI JaCeK a ., Warszawa (Pl); 
WĘgRZyn JUDyTa, Stalowa Wola (Pl)
(73) InSTyTUT CheMII FIZyCZneJ POlSKIeJ aKaDeMII naUK, 
Warszawa (Pl)
(54) Układ mikroprzepływowy do  sedymentacji, przeznaczony 
zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy



10 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 27/2021

 1 2  1 2

B01J 31/22 (2006 .01) 238806*
B01J 31/22 (2006 .01) 238757*
B01J 31/22 (2006 .01) 238758*
B01L 3/00 (2006 .01) 238792*
B09B 3/00 (2006 .01) 238808
B09B 3/00 (2006 .01) 238752*
B09B 3/00 (2006 .01) 238802*
B09B 3/00 (2006 .01) 238807*
B09B 3/00 (2006 .01) 238774*
B21J 5/00 (2006 .01) 238751*
B21K 1/72 (2006 .01) 238751*
B22F 8/00 (2006 .01) 238752
B27D 1/04 (2006 .01) 238810
B27D 5/00 (2006 .01) 238810*
B27K 3/00 (2006 .01) 238809
B29B 17/02 (2006 .01) 238807*
B29C 49/00 (2006 .01) 238765*
B29C 70/40 (2006 .01) 238752*
B29C 70/88 (2006 .01) 238752*
B29D 7/01 (2006 .01) 238754*
B32B 37/12 (2006 .01) 238777*
B41M 3/00 (2006 .01) 238769*
B42D 25/23 (2014 .01) 238769
B44C 7/04 (2006 .01) 238777*
B60D 1/06 (2006 .01) 238751
B60G 99/00 (2010 .01) 238771*
B63H 25/40 (2006 .01) 238756
B65H 35/00 (2006 .01) 238777*
B81B 7/00 (2006 .01) 238792*
B81C 3/00 (2006 .01) 238792*
C01B 32/152 (2017 .01) 238798
C01B 32/324 (2017 .01) 238755*
C01B 32/336 (2017 .01) 238755*
C01B 32/39 (2017 .01) 238755*
C02F 3/00 (2006 .01) 238767*
C02F 1/52 (2006 .01) 238797*
C04B 18/14 (2006 .01) 238802
C04B 28/08 (2006 .01) 238802*
C07C 233/18 (2006 .01) 238798*
C07C 233/46 (2006 .01) 238798*
C07C 227/18 (2006 .01) 238790
C07D 265/16 (2006 .01) 238784
C07D 293/12 (2006 .01) 238766
C07D 311/32 (2006 .01) 238799
C07D 409/04 (2006 .01) 238793
C07D 333/10 (2006 .01) 238793*
C07D 311/30 (2006 .01) 238786*
C07D 311/30 (2006 .01) 238787*
C07D 311/30 (2006 .01) 238788*
C07D 311/30 (2006 .01) 238789*
C07F 15/00 (2006 .01) 238806
C07F 11/00 (2006 .01) 238757*
C07F 11/00 (2006 .01) 238758*
C07H 19/10 (2006 .01) 238768
C07H 5/04 (2006 .01) 238768*
C07H 17/07 (2006 .01) 238785*
C07K 5/087 (2006 .01) 238778
C07K 14/705 (2006 .01) 238778*
C07K 5/107 (2006 .01) 238779
C07K 14/705 (2006 .01) 238779*
C08F 2/58 (2006 .01) 238793*
C08F 4/00 (2006 .01) 238757
C08F 4/00 (2006 .01) 238758
C08F 220/06 (2006 .01) 238796
C08F 230/02 (2006 .01) 238796*
C08F 2/02 (2006 .01) 238796*
C08J 3/075 (2006 .01) 238796*
C08J 5/18 (2006 .01) 238754
C08J 11/06 (2006 .01) 238807

C08K 7/20 (2006 .01) 238754*
C08L 23/06 (2006 .01) 238754*
C08L 97/02 (2006 .01) 238807*
C09D 5/18 (2006 .01) 238804
C09D 163/00 (2006 .01) 238804*
C09J 7/10 (2018 .01) 238791
C09J 7/38 (2018 .01) 238791*
C09J 133/08 (2006 .01) 238791*
C09K 3/18 (2006 .01) 238803
C09K 3/14 (2006 .01) 238803*
C09K 11/79 (2006 .01) 238800
C09K 11/55 (2006 .01) 238800*
C10B 53/07 (2006 .01) 238808*
C10B 47/34 (2006 .01) 238755
C10B 53/02 (2006 .01) 238755*
C12M 1/00 (2006 .01) 238767
C12M 1/34 (2006 .01) 238792*
C12N 1/20 (2006 .01) 238781*
C12P 17/06 (2006 .01) 238786
C12P 7/22 (2006 .01) 238786*
C12P 17/06 (2006 .01) 238787
C12P 7/22 (2006 .01) 238787*
C12P 17/06 (2006 .01) 238788
C12P 7/22 (2006 .01) 238788*
C12P 17/06 (2006 .01) 238789
C12P 7/22 (2006 .01) 238789*
C12P 19/60 (2006 .01) 238785
C12Q 1/689 (2018 .01) 238783
C12Q 1/02 (2006 .01) 238783*
C12R 1/125 (2006 .01) 238781*
C12R 1/645 (2006 .01) 238786*
C12R 1/645 (2006 .01) 238787*
C12R 1/645 (2006 .01) 238788*
C12R 1/645 (2006 .01) 238789*
C12R 1/645 (2006 .01) 238785*
C22B 7/00 (2006 .01) 238774
C22B 21/00 (2006 .01) 238774*
D04B 1/00 (2006 .01) 238761
D04B 1/14 (2006 .01) 238761*
D06B 15/02 (2006 .01) 238763
D06B 15/02 (2006 .01) 238764
D06M 16/00 (2006 .01) 238762
E04B 1/68 (2006 .01) 238777*
E04B 1/61 (2006 .01) 238753*
E04B 1/38 (2006 .01) 238753*
E04C 3/00 (2006 .01) 238753*
E04F 21/165 (2006 .01) 238777
E04F 21/00 (2006 .01) 238777*
E21C 41/16 (2006 .01) 238780
E21C 35/12 (2006 .01) 238780*
E21C 35/24 (2006 .01) 238780*
F15B 11/12 (2006 .01) 238770
F15B 11/18 (2006 .01) 238770*
F15B 11/20 (2006 .01) 238770*
F16B 5/00 (2006 .01) 238753
F16B 39/24 (2006 .01) 238773*
F21V 21/02 (2006 .01) 238773
F21V 19/00 (2006 .01) 238773*
F23G 5/027 (2006 .01) 238808*
G01J 3/44 (2006 .01) 238794
G01M 17/04 (2006 .01) 238771
G01M 17/06 (2006 .01) 238771*
G01N 33/50 (2006 .01) 238793*
G01N 33/53 (2006 .01) 238783*
G01N 33/533 (2006 .01) 238783*
G01N 33/547 (2006 .01) 238783*
G01N 33/569 (2006 .01) 238783*
G01N 21/65 (2006 .01) 238794*
G01N 1/12 (2006 .01) 238797

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol nr 
 MKP patentu

 1 2

(B1) (11) 238775 (41) 2020 12 28 
(51) G02B 6/44 (2006 .01)
(21) 430388 (22) 2019 06 25
(72) IZaK PaWeł, Tarnów (Pl); SOlSKI MaRIUSZ, Warszawa (Pl); 
KalISZ BaRTłOMIeJ, łódź (Pl); SOłTySIK KaROl, Iwonicz (Pl); 
naJDa KRZySZTOF, hermanowa (Pl)
(73) FIBRaIn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Zaczernie (Pl)
(54) Przełącznica modułowa

(B1) (11) 238782 (41) 2020 02 10 
(51) H01G 11/54 (2013 .01) 
 H01G 9/022 (2006 .01) 
 H01G 9/035 (2006 .01)
(21) 426620 (22) 2018 08 08
(72) aBBaS QaMaR, Poznań (Pl); BÉgUIn FRanÇOIS, Poznań (Pl); 
FRĄCKOWIaK elŻBIeTa, Poznań (Pl)
(73) POlITeChnIKa POZnaŃSKa, Poznań (Pl)
(54) hybrydowy kondensator elektrochemiczny pracujący w wod-
nym elektrolicie

(B1) (11) 238772 (41) 2019 04 08 
(51) H01R 43/048 (2006 .01)
(21) 422990 (22) 2017 09 27
(72) KOWaleWSKI PIOTR, Olsztyn (Pl); SZTaChelSKI aDaM, 
Olsztyn (Pl)
(73) eRKO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Jonkowo (Pl)
(54) Sposób zaciskania złączek lub końcówek kablowych

(B1) (11) 238759 (41) 2019 06 17 
(51) H03M 1/50 (2006 .01)
(21) 423786 (22) 2017 12 08
(72) OlIWa WOJCIeCh, gliwice (Pl); WIeCZOReK gRZegORZ, 
Mikołów (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru pojedynczych interwałów 
czasowych

(B1) (11) 238760 (41) 2019 06 17 
(51) H03M 1/50 (2006 .01)
(21) 423787 (22) 2017 12 08
(72) WIeCZOReK gRZegORZ, Mikołów (Pl); OlIWa WOJCIeCh, 
gliwice (Pl)
(73) POlITeChnIKa ŚlĄSKa, gliwice (Pl)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru interwałów czasowych

InDeKS UDZIelOnyCh PaTenTÓW, 
WeDłUg SyMBOlI MKP

A01N 1/02 (2006 .01) 238767*
A23J 1/14 (2006 .01) 238781*
A23K 10/12 (2016 .01) 238781
A23K 10/16 (2016 .01) 238781*
A23K 10/30 (2016 .01) 238781*
A23K 10/37 (2016 .01) 238781*
A41D 13/05 (2006 .01) 238761*
A61F 2/02 (2006 .01) 238765
A61K 31/5377 (2006 .01) 238776
A61K 36/07 (2006 .01) 238795
A61K 35/66 (2015 .01) 238795*
A61K 31/7072 (2006 .01) 238768*

A61K 38/06 (2006 .01) 238778*
A61K 38/07 (2006 .01) 238779*
A61L 27/00 (2006 .01) 238765*
A61L 2/03 (2006 .01) 238809*
A61P 25/22 (2006 .01) 238776*
A61P 35/00 (2006 .01) 238795*
A61P 31/18 (2006 .01) 238768*
A61P 35/00 (2006 .01) 238778*
A61P 35/00 (2006 .01) 238779*
B01D 53/68 (2006 .01) 238808*
B01F 15/04 (2006 .01) 238805
B01F 3/10 (2006 .01) 238805*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym . Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki .
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G01N 1/10 (2006 .01) 238797*
G01N 30/12 (2006 .01) 238801
G01N 1/40 (2006 .01) 238801*
G01N 30/60 (2006 .01) 238801*
G01N 30/62 (2006 .01) 238801*
G01N 33/48 (2006 .01) 238792
G02B 6/44 (2006 .01) 238775
G05B 19/46 (2006 .01) 238770*
G05D 16/00 (2006 .01) 238770*

G05G 13/02 (2006 .01) 238770*
H01G 11/54 (2013 .01) 238782
H01G 9/022 (2006 .01) 238782*
H01G 9/035 (2006 .01) 238782*
H01L 41/35 (2013 .01) 238754*
H01R 43/048 (2006 .01) 238772
H03M 1/50 (2006 .01) 238759
H03M 1/50 (2006 .01) 238760

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PaTenTÓW

238751 B60D 1/06 (2006 .01)
238752 B22F 8/00 (2006 .01)
238753 F16B 5/00 (2006 .01)
238754 C08J 5/18 (2006 .01)
238755 C10B 47/34 (2006 .01)
238756 B63H 25/40 (2006 .01)
238757 C08F 4/00 (2006 .01)
238758 C08F 4/00 (2006 .01)
238759 H03M 1/50 (2006 .01)
238760 H03M 1/50 (2006 .01)
238761 D04B 1/00 (2006 .01)
238762 D06M 16/00 (2006 .01)
238763 D06B 15/02 (2006 .01)
238764 D06B 15/02 (2006 .01)
238765 A61F 2/02 (2006 .01)
238766 C07D 293/12 (2006 .01)
238767 C12M 1/00 (2006 .01)
238768 C07H 19/10 (2006 .01)
238769 B42D 25/23 (2014 .01)
238770 F15B 11/12 (2006 .01)
238771 G01M 17/04 (2006 .01)
238772 H01R 43/048 (2006 .01)
238773 F21V 21/02 (2006 .01)
238774 C22B 7/00 (2006 .01)
238775 G02B 6/44 (2006 .01)
238776 A61K 31/5377 (2006 .01)
238777 E04F 21/165 (2006 .01)
238778 C07K 5/087 (2006 .01)
238779 C07K 5/107 (2006 .01)
238780 E21C 41/16 (2006 .01)

238781 A23K 10/12 (2016 .01)
238782 H01G 11/54 (2013 .01)
238783 C12Q 1/689 (2018 .01)
238784 C07D 265/16 (2006 .01)
238785 C12P 19/60 (2006 .01)
238786 C12P 17/06 (2006 .01)
238787 C12P 17/06 (2006 .01)
238788 C12P 17/06 (2006 .01)
238789 C12P 17/06 (2006 .01)
238790 C07C 227/18 (2006 .01)
238791 C09J 7/10 (2018 .01)
238792 G01N 33/48 (2006 .01)
238793 C07D 409/04 (2006 .01)
238794 G01J 3/44 (2006 .01)
238795 A61K 36/07 (2006 .01)
238796 C08F 220/06 (2006 .01)
238797 G01N 1/12 (2006 .01)
238798 C01B 32/152 (2017 .01)
238799 C07D 311/32 (2006 .01)
238800 C09K 11/79 (2006 .01)
238801 G01N 30/12 (2006 .01)
238802 C04B 18/14 (2006 .01)
238803 C09K 3/18 (2006 .01)
238804 C09D 5/18 (2006 .01)
238805 B01F 15/04 (2006 .01)
238806 C07F 15/00 (2006 .01)
238807 C08J 11/06 (2006 .01)
238808 B09B 3/00 (2006 .01)
238809 B27K 3/00 (2006 .01)
238810 B27D 1/04 (2006 .01)

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) 227728 a . Wykreślono: InSTyTUT MeTalI nIeŻela-
ZnyCh, gliwice, Polska 000027542; PPUh gal SPÓłKa Z OgRa-

nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Bielsko-Biała, Polska  241608172 Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa 
łUKaSIeWICZ - InSTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, 
Polska  000027542; PPUh gal SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ OD-
POWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Bielsko-Biała, 
Polska  241608172; DUMaT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPO-
WIeDZIalnOŚCIĄ, Mysłowice, Polska 240554190

(11) 231097 a . Wykreślono: BUTTIMeR POlSKa SPÓłKa 
Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140056880 Wpisano: BUTTIMeR PROJeKT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362539313

(11) 231874 a . Wykreślono: UnIWeRSyTeT ŚlĄSKI W KaTO-
WICaCh, Katowice, Polska  000001347; InSTyTUT MeTalI nIe-
ŻelaZnyCh, gliwice, Polska 000027542 Wpisano: SIeĆ BaDaW-
CZa łUKaSIeWICZ - InSTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, 
Polska 000027542

(11) 235529 a . Wykreślono: UnIWeRSyTeT ŚlĄSKI W Ka-
TOWICaCh, Katowice, Polska  000001347; SIeĆ BaDaWCZa 
łUKaSIeWICZ - InSTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, 
Polska  000027542 Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ - 
InSTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, Polska 000027542

(11) 235530 a . Wykreślono: UnIWeRSyTeT ŚlĄSKI W Ka-
TOWICaCh, Katowice, Polska  000001347; SIeĆ BaDaWCZa 
łUKaSIeWICZ - InSTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, 
Polska  000027542 Wpisano: SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ - 
InSTyTUT MeTalI nIeŻelaZnyCh, gliwice, Polska 000027542

(11) 237183 a . Wykreślono: BIOVICO SPÓłKa Z OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia, Polska  220715326 
Wpisano: aROnPhaRMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIe-
DZIalnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 382009686

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) 02 06 2021 2021/22 eP 1755454 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 2033003 B1
(T5) (97) 20 08 2014 2014/34 eP 2202307 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 2240137 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 2381909 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 2393951 B1
(T5) (97) 29 04 2015 2015/18 eP 2398817 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 2404008 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 2460924 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 2461619 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 2503206 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 2516497 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 2527372 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 2536859 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 2558192 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 2670213 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 2763413 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 2768478 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 2804841 B1
(T3) (97) 02 06 2021 2021/22 eP 2831317 B1
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(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 2841390 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 2882435 B1
(T3) (97) 12 05 2021 2021/19 eP 2893781 B1
(T3) (97) 24 02 2021 2021/08 eP 2902736 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 2919766 B1
(T3) (97) 13 01 2021 2021/02 eP 2924417 B1
(T3) (97) 17 02 2021 2021/07 eP 2935303 B1
(T3) (97) 12 05 2021 2021/19 eP 2958624 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 2981321 B1
(T3) (97) 02 06 2021 2021/22 eP 3024897 B1
(T5) (97) 22 08 2018 2018/34 eP 3040007 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3052271 B1
(T3) (97) 02 06 2021 2021/22 eP 3054500 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 eP 3057845 B1
(T3) (97) 30 12 2020 2020/53 eP 3067054 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3071878 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3077396 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3077746 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3096003 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3145042 B1
(T3) (97) 17 02 2021 2021/07 eP 3147023 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3164226 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3164725 B1
(T3) (97) 02 06 2021 2021/22 eP 3172290 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3173726 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3184081 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3193611 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3218406 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3242608 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3259075 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 eP 3261044 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 eP 3268332 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3272197 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3272215 B1
(T3) (97) 06 01 2021 2021/01 eP 3282837 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3283265 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3283390 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 eP 3296642 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3300085 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3307142 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3315128 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3318565 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3319692 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3323869 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3324862 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3327016 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3339928 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3342294 B1
(T3) (97) 21 07 2021 2021/29 eP 3347910 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3348700 B1
(T3) (97) 24 02 2021 2021/08 eP 3355041 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3357557 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3372229 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3373381 B1
(T3) (97) 27 01 2021 2021/04 eP 3374331 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3377103 B1
(T3) (97) 12 05 2021 2021/19 eP 3383376 B1
(T3) (97) 17 02 2021 2021/07 eP 3385140 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3397602 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3400108 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3401977 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3408465 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3414182 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3417081 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3421139 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3426243 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3430671 B1

(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3431931 B1
(T3) (97) 12 05 2021 2021/19 eP 3435760 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3441425 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3441630 B1
(T3) (97) 25 11 2020 2020/48 eP 3442073 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3443840 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3446799 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3448223 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3450277 B1
(T3) (97) 24 02 2021 2021/08 eP 3450434 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3450641 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3454422 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3455058 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3456873 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3469302 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3471177 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3473395 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3478734 B1
(T3) (97) 03 03 2021 2021/09 eP 3478858 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3483039 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3486348 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3487899 B1
(T3) (97) 17 02 2021 2021/07 eP 3490528 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3492143 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3494110 B1
(T3) (97) 17 02 2021 2021/07 eP 3494921 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3498086 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3508315 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3510050 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3511484 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3515629 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3516897 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3516963 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3523754 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3526185 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3531008 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3531819 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3532562 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3535892 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3540816 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3543171 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3544441 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3544808 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3548572 B1
(T3) (97) 27 01 2021 2021/04 eP 3559504 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3560318 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3560493 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3560774 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3561808 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 eP 3562748 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3564664 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3565022 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3572517 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3572708 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3573983 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3576910 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3577406 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3580214 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3582764 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3586015 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3587744 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3589543 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3589637 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3592514 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3595030 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3603794 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3605758 B1
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(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3614085 B1
(T3) (97) 28 04 2021 2021/17 eP 3614885 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3619127 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3622862 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3623784 B1
(T3) (97) 09 06 2021 2021/23 eP 3625321 B1
(T3) (97) 27 01 2021 2021/04 eP 3628942 B1
(T3) (97) 26 05 2021 2021/21 eP 3630202 B1
(T3) (97) 05 05 2021 2021/18 eP 3642444 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3642479 B1
(T3) (97) 16 06 2021 2021/24 eP 3645638 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3647095 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3648576 B1
(T3) (97) 28 04 2021 2021/17 eP 3649345 B1
(T3) (97) 14 04 2021 2021/15 eP 3651043 B1
(T3) (97) 17 02 2021 2021/07 eP 3651628 B1
(T3) (97) 09 06 2021 2021/23 eP 3652252 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3656634 B1
(T3) (97) 23 06 2021 2021/25 eP 3665048 B1
(T3) (97) 19 05 2021 2021/20 eP 3668343 B1
(T3) (97) 21 04 2021 2021/16 eP 3670121 B1
(T3) (97) 24 03 2021 2021/12 eP 3672423 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3688543 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3697958 B1
(T3) (97) 17 03 2021 2021/11 eP 3707898 B1
(T3) (97) 28 07 2021 2021/30 eP 3721160 B1
(T3) (97) 31 03 2021 2021/13 eP 3723777 B1
(T3) (97) 10 03 2021 2021/10 eP 3725020 B1
(T3) (97) 07 04 2021 2021/14 eP 3730325 B1

wygaśniĘcie prawa

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

(T3) (11) 2117722 2020 02 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2117842 2020 01 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2117969 2020 01 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118291 2019 12 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118292 2020 01 29 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2118954 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2120602 2019 12 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2120673 2020 01 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2121415 2020 01 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2121724 2019 12 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2122015 2019 12 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2122062 2019 11 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2122666 2020 01 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2124583 2019 11 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2124880 2019 12 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2124966 2020 01 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125231 2020 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125404 2020 01 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125529 2020 02 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125533 2019 12 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125571 2020 01 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125736 2019 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2125748 2019 12 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2126021 2020 02 07 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2126142 2020 01 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2126187 2019 11 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2126197 2020 02 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2131717 2020 01 22 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2132684 2020 02 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2137361 2019 12 03 Patent wygasł w całości

(T3) (11) 2139310 2019 11 08 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2140198 2019 09 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2140788 2019 06 14 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2141486 2019 12 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2142855 2019 11 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144506 2019 12 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2144917 2019 11 27 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2149609 2019 08 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2150732 2020 01 30 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2151300 2019 10 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2154020 2019 08 13 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2154747 2019 08 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2154849 2019 11 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2154850 2019 11 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2158808 2019 08 28 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2159104 2019 10 01 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2159463 2019 08 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2159474 2020 08 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2163417 2019 09 02 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2193012 2019 09 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2194987 2019 09 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2197635 2019 09 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2197976 2019 08 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2198076 2019 10 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2198191 2019 09 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2198802 2019 12 11 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2199132 2019 12 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2199266 2019 12 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2199505 2019 11 24 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2200654 2019 09 12 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2200840 2019 09 04 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2200914 2019 09 10 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2201407 2019 10 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2202004 2019 12 03 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2202225 2019 12 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2202378 2019 12 23 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2203041 2019 10 31 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2203357 2019 09 26 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2203484 2019 09 18 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2203913 2019 10 21 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2204715 2019 11 20 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2205082 2019 09 25 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2205190 2019 10 17 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2205379 2019 11 06 Patent wygasł w całości
(T3) (11) 2205500 2019 09 22 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) 1728507  g . Wpisano: Wobec nienadesłania tłumacze-
nia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie (publikacja 
eP 1728507 B2 z 12 .11 .2014 r .), z dniem 12 .02 .2015, patent europejski 
Pl/eP 1728507 jest nieważny od daty jego udzielenia .
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(11) 1781263  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 1781263  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2024792  D . Wpisano: na mocy umowy z dnia 30 mar-
ca 2020 r . uprawniony udzielił licencji wyłącznej w  Polsce na  ko-
rzystanie z  patentu europejskiego nr  eP 2024792 we  wszystkich 
dziedzinach z wyłączeniem dziedziny obronności oraz przemysłu 
lotniczego i astronautycznego, przez spółkę Dualitas ltd z siedzibą 
w londynie, Wielka Brytania, na czas trwania ochrony przedmioto-
wego patentu .

(11) 2024792  D . Wpisano: na mocy umowy z dnia 30 marca 
2020 r . uprawniony udzielił licencji niewyłącznej w Polsce na korzy-
stanie z patentu europejskiego nr eP2024792 w dziedzinie obron-
ności oraz przemysłu lotniczego i astronautycznego, przez spółkę 
Dualitas ltd z siedzibą w londynie, Wielka Brytania, na czas trwa-
nia ochrony przedmiotowego patentu .

(11) 2024792  D . Wpisano: na mocy umowy z dnia 1 kwiet-
nia 2020 r . udzielono sublicencji wyłącznej w Polsce na korzystanie 
z  patentu europejskiego nr  eP2024792 w  dziedzinie motoryzacji 
(tj . pojazdy samochodowe wyposażone we własny silnik napędo-
wy i paliwo lub inne źródło zasilania, takie jak akumulatory), przez 
spółkę envisics ltd z siedzibą w londynie, Wielka Brytania, na czas 
trwania ochrony przedmiotowego patentu .

(11) 2640674 D . Wpisano: W  dniu 06 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 5498/21/861) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2679182 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Joannie grzybowskiej zamieszkałej w  Jadów 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 5492/21/455) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2680312 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Monice łukasik zamieszkałej w Brzezinach wobec System 
3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 12 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 8075/21/825) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2682794 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących adamowi Szyszka zamieszkałemu w  Kicinie wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 02 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 6472/21/884) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2681993 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Krystynie Tracewskiej zamieszkałej w  Zielonej górze 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 27 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 6028/21/281) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2681358 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących lucynie górskiej zamieszkałej w  Zielonej górze wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 12 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 7281/21/673) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2682814 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Pawłowi Wojnowskiemu zamieszkałemu w  lublinie 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 08 czerwca 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 8068/21/707) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2682230 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu-
jących Tadeuszowi Kowalkowskiemu zamieszkałemu w  Babosze-
wie wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 08 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 8071/21/221) wpisano do Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2682233 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących łukaszowi Tracewskiemu zamieszkałemu w  Zielonej 
górze wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 12 czerwca 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  6466/21/167) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2682735 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących agnieszce Płaczek zamieszkałej w Piekarach Śląskich 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 20 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 5898/21/265) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2680739 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Krystynie Panek zamieszkałej w łodzi wobec System 3e 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 27 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 6062/21/159) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2681377 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Tomaszowi Kwaśnikowi zamieszkałemu w Radomiu wo-
bec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 12 czerwca 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  8084/21/745) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2682781 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Renacie Olszewskiej-Bagińskiej zamieszkałej w łodzi 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 27 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 6032/21/196) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2681355 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Dorocie Sieprackiej zamieszkałej w łodzi wobec System 
3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .
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(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 08 czerwca 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 8073/21/023) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2682229 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Krystynie Panek zamieszkałej w łodzi wobec System 3e 
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 12 lipca 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 9761/21/678) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2685772 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Krzysztofowi Wójcikowi zamieszkałemu w Radomiu wo-
bec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 21 czerwca 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 7279/21/560) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2683626 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Joannie grzybowskiej zamieszkałej w Jadów wobec Sys-
tem 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 15 lipca 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 9766/21/683) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2686137 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących Januszowi Mackiewiczowi zamieszkałemu w  Żukowo 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W  dniu 13 lipca 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  9520/21/791) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2685986 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Krzysztofowi Smolec zamieszkałemu w Bielsko-Białej 
wobec System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 12 lipca 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 9769/21/886) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2685774 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze eP .2640674 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących ewie Stachurskiej zamieszkałej w Sosnowcu wobec Sys-
tem 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2640674 D . Wpisano: W dniu 27 lipca 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  10834/21/387) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2687249 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze eP .2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących Sylwii Bulenda zamieszkałej w  Świerklanach wobec 
System 3e Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie .

(11) 2544744  a . Wykreślono: Batmark limited, london, 
Wielka Brytania Wpisano: nICOVenTUReS TRaDIng lIMITeD, lon-
dyn, Wielka Brytania

(11) 2611857  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2611857  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2720682  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2720682  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2720683  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2720683  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2768892  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2768892  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2736964  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2736964  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2852493  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy; Secar Technologie gmbh, Mürzzuschlag-hönigs-
berg, austria Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy; Se-
car Technologie gmbh, Mürzzuschlag-hönigsberg, austria

(11) 2852493  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy; Secar Technologie gmbh, Mürzzuschlag-hönigsberg, 
austria Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy; Secar 
Technologie gmbh, Mürzzuschlag-hönigsberg, austria

(11) 2877342  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2877342  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2887925  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2887925  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 2887926  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 2887926  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 3077451  a . Wykreślono: evonik Röhm gmbh, Darm-
stadt, niemcy Wpisano: evonik Degussa gmbh, essen, niemcy

(11) 3077451  a . Wykreślono: evonik Degussa gmbh, essen, 
niemcy Wpisano: evonik Operations gmbh, essen, niemcy

(11) 3149396  a . Wykreślono: Philips lighting holding B .V ., 
eindhoven, holandia Wpisano: Signify holding B .V ., eindhoven, ho-
landia

(11) 3114394  a . Wykreślono: Philips lighting holding B .V ., 
eindhoven, holandia Wpisano: Signify holding B .V ., eindhoven, ho-
landia

(11) 3344080  a . Wykreślono: British american Tobacco (In-
vestments) limited, london, Wielka Brytania Wpisano: nICOVen-
TUReS TRaDIng lIMITeD, londyn, Wielka Brytania

(11) 3355732  a . Wykreślono: nicoventures holdings limi-
ted, london, Wielka Brytania Wpisano: nICOVenTUReS TRaDIng 
lIMITeD, londyn, Wielka Brytania

(11) 3416507  a . Wykreślono: British american Tobacco (In-
vestments) ltd, london, Wielka Brytania Wpisano: nICOVenTUReS 
TRaDIng lIMITeD, londyn, Wielka Brytania

(11) 3474516  a . Wykreślono: alibaba group holding limi-
ted, george Town, Kajmany Wpisano: advanced new Technologies 
Co ., ltd ., george Town, Kajmany

(11) 3490193  a . Wykreślono: alibaba group holding limi-
ted, george Town, Kajmany Wpisano: advanced new Technologies 
Co ., ltd ., george Town, Kajmany

(11) 3515217  a . Wykreślono: nicoventures holdings limi-
ted, london, Wielka Brytania Wpisano: nICOVenTUReS TRaDIng 
lIMITeD, londyn, Wielka Brytania
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sprostowania opisÓw patentowych

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa 
oraz informację o sprostowaniu. 

(T3) (11) 3409287 Postanowiono: tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez 
ePO (publikacja eP3409287 B9)

ogłosZenia
(T3) (11) 3448555 Postanowiono: sprostować błędy na stronie za-
wierającej dane bibliograficzne: w pozycji (72) Twórca/y wynalazku 
jest: „JOËl BlOMeT, Valmondois, FR, MaRIe-ClaUDe MeyeR, Paris, 
FR” powinno być „JOËl BlOMeT, Valmondois, FR, MaRIe-ClaUDe 
MeyeR, Paris, FR, aURÉlIen DUVal, Rueil Malmaison, FR” (publika-
cja eBP 11/2021)
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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 72 154 do nr 72 170)

(y1) (11) 72154 (41) 2020 12 28 
(51) A21C 1/06 (2006 .01) 
 A21C 11/20 (2006 .01) 
 B01F 7/08 (2006 .01)
(21) 128368 (22) 2019 06 26
(72) TSaI yOU-Chen, new Taipei City (TW); yUan ChIen,  
new Taipei City (Pl)
(73) anKO FOOD MaChIne CO ., lTD ., new Taipei City (TW)
(54) Urządzenie do ugniatania i podawania ciasta z maszyny do 
obróbki ciasta

(y1) (11) 72158 (41) 2019 07 15 
(51) A47B 51/00 (2006 .01) 
 A47B 96/00 (2006 .01) 
 A47B 46/00 (2006 .01) 
 A47B 57/00 (2006 .01) 
 A47B 77/10 (2006 .01)
(21) 126935 (22) 2018 01 08
(72) anDRaCKa RenaTa, Zwola (Pl); SZOBeR ZDZISłaW,  
Złotniki (Pl)
(73) aMPOl SeRVICe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl); SZOBeR ZDZISłaW,  
Złotniki (Pl)
(54) Mechanizm opuszczania wnętrza szafki

(y1) (11) 72156 (41) 2021 02 22 
(51) B60P 7/04 (2006 .01)
(21) 128492 (22) 2019 08 20
(72) ZaWIeSKa SłaWOMIR WłaDySłaW, Siedlce (Pl); 
MaRTynIUK MIChał, Zabłocie (Pl); OSIPIaK MaRCIn,  
Sokołów Podlaski (Pl)
(73) BOZaMeT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Ujrzanów (Pl)
(54) Urządzenie mocujące plandekę

(y1) (11) 72162 (41) 2020 12 14 
(51) B65D 5/32 (2006 .01) 
 B65D 5/20 (2006 .01)
(21) 128323 (22) 2019 06 05
(72) PROKOPeK Jan, Toruń (Pl)
(73) PROKOPeK Jan PRZeDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCyJnO USłUgOWO hanDlOWe PROJan, Toruń (Pl)
(54) Wykrój opakowania

(y1) (11) 72160 (41) 2020 01 02 
(51) B65D 27/04 (2006 .01) 
 A61B 5/1172 (2016 .01)
(21) 127426 (22) 2018 06 25
(72) KOT eDyTa, Warszawa (Pl); TROJanOWSKI PIOTR,  
Warszawa (Pl); ChaMlIŃSKI DaRIUSZ, Skierniewice (Pl); 
aRCISZeWSKI ROBeRT, Siedlce (Pl)
(73) CenTRalne laBORaTORIUM KRyMInalISTyCZne POlICJI, 
Warszawa (Pl)
(54) Opakowanie do zabezpieczania śladów linii papilarnych

(y1) (11) 72161 (41) 2020 11 16 
(51) B65D 71/70 (2006 .01) 
 B65D 19/44 (2006 .01)
(21) 128264 (22) 2019 05 09
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 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

(72) PROKOPeK Jan, Toruń (Pl)
(73) PROKOPeK Jan PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO 
USłUgOWO hanDlOWe PROJan, Toruń (Pl)
(54) Wykrój przekładki paletowej

(y1) (11) 72167 (41) 2017 09 25 
(51) E03D 9/05 (2006 .01)
(62) 416499
(21) 128901 (22) 2016 03 15
(72) POłeDnIK BeRnaRD, lublin (Pl); gUZ łUKaSZ, lublin (Pl)
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa, lublin (Pl)
(54) Wkładka odsysająca do wentylowania przyborów sanitarnych

(y1) (11) 72169 (41) 2016 03 29 
(51) E04B 1/61 (2006 .01) 
 E04C 2/296 (2006 .01)
(62) 409564
(21) 129155 (22) 2014 09 23
(72) BelIng PaWeł, Włocławek (Pl)
(73) BelIng PaWeł, Włocławek (Pl)
(54) Konstrukcyjny element złączny do paneli SIP

(y1) (11) 72164 (41) 2020 09 21 
(51) E04C 2/284 (2006 .01) 
 E04C 2/288 (2006 .01) 
 E04B 2/00 (2006 .01)
(21) 128092 (22) 2019 03 08
(72) lUBeR MaRCIn, Kaźmierz (Pl); BOReK PRZeMySłaW,  
gdańsk (Pl)
(73) PeKaBeX BeT SPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(54) Płyta prefabrykowana trójwarstwowa

(y1) (11) 72165 (41) 2020 11 30 
(51) E05B 3/06 (2006 .01)
(21) 128290 (22) 2019 05 27
(72) MaRCInIaK KRZySZTOF, Toruń (Pl)
(73) FaM-TeChnIKa ODleWnICZa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chełmno (Pl)
(54) Klamka drzwiowa z szyldem krótkim

(y1) (11) 72168 (41) 2018 07 16 
(51) E05B 3/08 (2006 .01) 
 E05B 3/10 (2006 .01)
(62) 420100
(21) 129009 (22) 2017 01 03
(72) KaTRZyŃSKI DaRIUSZ, Chełmno (Pl)
(73) FaM-TeChnIKa ODleWnICZa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Chełmno (Pl)
(54) Klamka okienna

(y1) (11) 72166 (41) 2021 05 31 
(51) E21F 13/00 (2006 .01) 
 B62D 33/06 (2006 .01) 
 B60R 21/11 (2006 .01)
(21) 128887 (22) 2019 11 26
(72) ZaJĄC PaWeł, Święta Katarzyna (Pl); KWaŚnIOWSKI 
STanISłaW, Wrocław (Pl)
(73) POlITeChnIKa WROCłaWSKa, Wrocław (Pl)
(54) Klatka ochronna przestrzeni pracy operatora podziemnej ma-
szyny roboczej

(y1) (11) 72157 (41) 2021 05 04 
(51) F21S 8/00 (2006 .01)
(21) 128660 (22) 2019 10 22
(72) gRZanKa MaRCIn, Mysłowice (Pl)
(73) gRZanKa MaRCIn IMg COMPUTeRS, Mysłowice (Pl)
(54) Sygnalizator optyczny

(y1) (11) 72163 (41) 2021 02 08 
(51) F41H 1/02 (2006 .01) 
 A41D 3/00 (2006 .01) 
 A41D 15/04 (2006 .01) 
 A41D 27/04 (2006 .01)
(21) 128451 (22) 2019 07 29
(72) łanDWIJT MaRCIn, Konstantynów łódzki (Pl);  
FeJDyŚ MaRZena, łódź (Pl); PIenIĄŻeK DOROTa, górki (Pl); 
KnOPIK eWelIna, górki (Pl)
(73) InSTyTUT TeChnOlOgII BeZPIeCZeŃSTWa MORaTeX,  
łódź (Pl); PRZeDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OChROnnegO 
MaSKPOl SPÓłKa aKCyJna, Konieczki (Pl)
(54) Kamizelka balistyczna skrytego noszenia

(y1) (11) 72155 (41) 2021 01 25 
(51) G01N 17/00 (2006 .01) 
 G01N 3/18 (2006 .01)
(21) 128412 (22) 2019 07 12
(72) ORnOWSKI ReMIgIUSZ, gdańsk (Pl); ŻWan STanISłaW, 
gdańsk (Pl); laCKOWSKI MaRCIn, Rumia (Pl); PRUSZKOWSKI 
BOgUSłaW, gdańsk (Pl); JURaK KaCPeR, gdańsk (Pl)
(73) ŻWan STanISłaW TeRCJa SySTeMy POMIaROWe  
I KOMPUTeROWe, gdańsk (Pl)
(54) Układ do pomiaru szybkości korozji w warunkach stref zagro-
żonych wybuchem

(y1) (11) 72170 (41) 2019 12 02 
(51) G09F 7/00 (2006 .01) 
 A47F 5/00 (2006 .01) 
 A47B 96/14 (2006 .01) 
 F16B 5/00 (2006 .01)
(21) 127359 (22) 2018 05 22
(72) SKOłOŻyŃSKI ZygMUnT, Warszawa (Pl)
(73) SKOłOŻyŃSKI ZygMUnT neOn eFeKT ŚWIeTlne 
URZĄDZenIa ReKlaMOWe, Warszawa (Pl)
(54) Profil kształtownika

(y1) (11) 72159 (41) 2018 05 21 
(51) H02B 1/30 (2006 .01) 
 H05K 5/04 (2006 .01)
(21) 125779 (22) 2016 11 18
(72) CISZeWSKa PaUla, Tomaszów Mazowiecki (Pl)
(73) STalFleX SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Smardzewice (Pl)
(54) Szafa „rack” do montażu wyposażenia elektronicznego

InDeKS UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh, 
WeDłUg SyMBOlI MKP

A21C 1/06 (2006 .01) 72154
A21C 11/20 (2006 .01) 72154*
A41D 3/00 (2006 .01) 72163*
A41D 15/04 (2006 .01) 72163*
A41D 27/04 (2006 .01) 72163*
A47B 51/00 (2006 .01) 72158
A47B 96/00 (2006 .01) 72158*
A47B 46/00 (2006 .01) 72158*
A47B 57/00 (2006 .01) 72158*
A47B 77/10 (2006 .01) 72158*

A47B 96/14 (2006 .01) 72170*
A47F 5/00 (2006 .01) 72170*
A61B 5/1172 (2016 .01) 72160*
B01F 7/08 (2006 .01) 72154*
B60P 7/04 (2006 .01) 72156
B60R 21/11 (2006 .01) 72166*
B62D 33/06 (2006 .01) 72166*
B65D 5/32 (2006 .01) 72162
B65D 5/20 (2006 .01) 72162*
B65D 27/04 (2006 .01) 72160

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

 1 2

 nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 1 2  1 2

B65D 71/70 (2006 .01) 72161
B65D 19/44 (2006 .01) 72161*
E03D 9/05 (2006 .01) 72167
E04B 1/61 (2006 .01) 72169
E04B 2/00 (2006 .01) 72164*
E04C 2/296 (2006 .01) 72169*
E04C 2/284 (2006 .01) 72164
E04C 2/288 (2006 .01) 72164*
E05B 3/06 (2006 .01) 72165
E05B 3/08 (2006 .01) 72168

E05B 3/10 (2006 .01) 72168*
E21F 13/00 (2006 .01) 72166
F16B 5/00 (2006 .01) 72170*
F21S 8/00 (2006 .01) 72157
F41H 1/02 (2006 .01) 72163
G01N 17/00 (2006 .01) 72155
G01N 3/18 (2006 .01) 72155*
G09F 7/00 (2006 .01) 72170
H02B 1/30 (2006 .01) 72159
H05K 5/04 (2006 .01) 72159*

InDeKS nUMeROWy 
UDZIelOnyCh PRaW OChROnnyCh

72154 A21C 1/06 (2006 .01)
72155 G01N 17/00 (2006 .01)
72156 B60P 7/04 (2006 .01)
72157 F21S 8/00 (2006 .01)
72158 A47B 51/00 (2006 .01)
72159 H02B 1/30 (2006 .01)
72160 B65D 27/04 (2006 .01)
72161 B65D 71/70 (2006 .01)
72162 B65D 5/32 (2006 .01)

72163 F41H 1/02 (2006 .01)
72164 E04C 2/284 (2006 .01)
72165 E05B 3/06 (2006 .01)
72166 E21F 13/00 (2006 .01)
72167 E03D 9/05 (2006 .01)
72168 E05B 3/08 (2006 .01)
72169 E04B 1/61 (2006 .01)
72170 G09F 7/00 (2006 .01)

oświadcZenia  
o gotowości udZielenia 

 licencJi (licencJa otwarta)

PRaWa OChROnne

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego 
na wzór użytkowy, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości 
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu prawa ochron-
nego na wzór użytkowy, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony 
ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wzoru użytkowego oraz 
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.

(y1) (11) 72167 (22) 2016 03 15 20/2017 (-) 2021 08 23
(54) Wkładka odsysająca do wentylowania przyborów sanitarnych
(73) POlITeChnIKa lUBelSKa
ul . nadbystrzycka 38 D
20-618 lublin

ogłosZenia
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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 27 362 do nr 27 381)

(51) 25-02 (11) 27362 (22) 2021 04 21 (21) 29848
(73) PełKa RaFał STyROlanDIa, Jędrzejów (Pl)
(72) PełKa RaFał
(54) listwy sufitowe
(55) 

(51) 25-02 (11) 27363 (22) 2021 04 21 (21) 29849
(73) PełKa RaFał STyROlanDIa, Jędrzejów (Pl)
(72) PełKa RaFał
(54) listwy sufitowe
(55) 

(51) 25-02 (11) 27364 (22) 2021 04 21 (21) 29850
(73) PełKa RaFał STyROlanDIa, Jędrzejów (Pl)
(72) PełKa RaFał
(54) listwy sufitowe
(55) 

(51) 01-01 (11) 27365 (22) 2021 05 27 (21) 29781
(73) STanISZeWSKa-gRUDZIŃSKa eWelIna KReSKa, Sobótka (Pl)
(72) STanISZeWSKa-gRUDZIŃSKa eWelIna
(54) Żelki
(55) 

(51) 09-03 (11) 27366 (22) 2021 06 15 (21) 29838
(73) ChWIłOWICZ TOMaSZ JagUaR, Słupca (Pl)
(72) ChWIłOWICZ TOMaSZ
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(54) Pudełko
(55) 

(51) 09-03 (11) 27367 (22) 2021 06 17 (21) 29842
(73) ChWIłOWICZ TOMaSZ JagUaR, Słupca (Pl)
(72) ChWIłOWICZ TOMaSZ
(54) Pudełko
(55) 

(51) 15-02 (11) 27368 (22) 2021 06 24 (21) 29860
(73) JaSTRZĘBSKI aDaM PRZeDSIĘBIORSTWO  
hanDlOWO USłUgOWe DaMBaT, gawartowa Wola (Pl)
(72) JaSTRZĘBSKI aDaM DaWID
(54) Sterownik pompy
(55) 

(51) 09-05 (11) 27369 (22) 2021 05 27 (21) 29782
(73) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI lODÓW KORal-JÓZeF 
KORal SPÓłKa JaWna, limanowa (Pl)
(72) nOWaKOWSKI aDaM
(54) Opakowanie lodów
(55) 

(51) 25-01 (11) 27370 (22) 2021 06 01 (21) 29866
(73) PnR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bilcza (Pl)
(72) MIlCaRZ PIOTR, nOSeK ROBeRT
(54) Bloczek balastowy do montażu paneli fotowoltaicznych
(55) 

(51) 25-01 (11) 27371 (22) 2021 06 01 (21) 29867
(73) PnR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bilcza (Pl)
(72) nOSeK ROBeRT, MIlCaRZ PIOTR
(54) Bloczek balastowy do montażu paneli fotowoltaicznych
(55) 

(51) 25-01 (11) 27372 (22) 2021 06 01 (21) 29868
(73) PnR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bilcza (Pl)
(72) nOSeK ROBeRT, MIlCaRZ PIOTR
(54) Bloczek balastowy do montażu paneli fotowoltaicznych
(55) 

(51) 25-01 (11) 27373 (22) 2021 06 01 (21) 29869
(73) PnR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bilcza (Pl)
(72) nOSeK ROBeRT, MIlCaRZ PIOTR
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(54) Bloczek balastowy do montażu paneli fotowoltaicznych
(55) 

(51) 25-01 (11) 27374 (22) 2021 06 01 (21) 29870
(73) PnR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bilcza (Pl)
(72) nOSeK ROBeRT, MIlCaRZ PIOTR
(54) Balastowy system mocowań do montażu paneli fotowoltaicz-
nych
(55) 

(51) 25-01 (11) 27375 (22) 2021 06 01 (21) 29871
(73) PnR gROUP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Bilcza (Pl)
(72) nOSeK ROBeRT, MIlCaRZ PIOTR
(54) Balastowy system mocowań do montażu paneli fotowoltaicz-
nych
(55) 

(51) 06-06 (11) 27376 (22) 2021 05 14 (21) 29738
(73) KaMeleOn .PRO anna I anDRZeJ MOSKała 
SPÓłKa JaWna, Kalwaria Zebrzydowska (Pl)

(72) CIeŚla aneTa
(54) elementy mebli
(55) 

(51) 06-06 (11) 27377 (22) 2021 05 14 (21) 29739
(73) KaMeleOn .PRO anna I anDRZeJ MOSKała  
SPÓłKa JaWna, Kalwaria Zebrzydowska (Pl)
(72) CIeŚla aneTa
(54) elementy mebli
(55) 

(51) 09-01 (11) 27378 (22) 2021 06 04 (21) 29809
(73) PaRDUła JaCeK MODena naIlS, gliwice (Pl)
(72) PaRDUła JaCeK
(54) Słoiczek z nakrętką
(55) 

(51) 09-03 (11) 27379 (22) 2021 06 14 (21) 29837
(73) BaRWa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(72) BROŻyna MałgORZaTa
(54) Opakowanie kosmetyku
(55) 
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(51) 08-01 (11) 27380 (22) 2020 11 18 (21) 29376
(73) RZeŹnIK KRZySZTOF, PIeChOTa WIeSłaW gPPh 
SPÓłKa CyWIlna, Mielec (Pl)
(72) RZeŹnIK KRZySZTOF
(54) narzędzia do stołów spawalniczych i monterskich
(55) 

(51) 09-03 (11) 27381 (22) 2021 05 27 (21) 29778
(73) CeDROB SPÓłKa aKCyJna, Ujazdówek (Pl)
(72) ZĘBala eDyTa
(54) Opakowanie
(55) 

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) 03000 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 09108 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 09109 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 09111 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 09112 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 09113 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 09114 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 10748 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 11667 a . Wykreślono: TOORanK POlSKa S .a ., Jasienica, 
Polska 070739216 Wpisano: MUnDIVIe SPÓłKa aKCyJna, Jasieni-
ca, Polska 070739216

(11) 14052 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 14075 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 14076 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 14084 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 14085 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 15618 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia  

(11) 16035 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, ho-
landia Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia 
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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 342 726 do nr 343 075)

(111) 342726 (220) 2021 01 04 (210) 522817
(151) 2021 05 26 (441) 2021 02 08
(732) WIŚnIeWSKa MagDalena, Rozprza (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOnOPny RaJ
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 27 .05 .01, 05 .03 .14, 29 .01 .12
(510), (511) 30 słodycze czekoladowe, słodycze piankowe, słodycze 
nielecznicze, słodycze [cukierki], słodycze owocowe, słodycze zawie-

rające owoce, karmelki twarde [słodycze], dropsy owocowe [słody-
cze], nadzienie do  słodyczy, słodycze bez cukru, słodycze słodzone 
ksylitolem, słodycze do żucia, nielecznicze słodycze do żucia, słody-
cze o smaku owocowym, słodycze z gotowanego cukru, nielecznicze 
słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze na bazie miodu, 
słodycze na bazie mięty [nielecznicze], nielecznicze słodycze w posta-
ci karmelków, nielecznicze słodycze w postaci toffi, nielecznicze sło-
dycze w postaci skondensowanej, piankowe słodycze na bazie cukru, 
słodycze lodowe w postaci lizaków, nielecznicze słodycze o gumowej 
konsystencji, nielecznicze słodycze w  postaci nugatu, nielecznicze 
słodycze na bazie alkoholu, nielecznicze słodycze w postaci krówek, 
nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze sło-
dycze o smaku mięty, nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych 
eklerek, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukier-
niczych, słodycze do  żucia z  płynnym nadzieniem owocowym (nie-
lecznicze), cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny niż do ce-
lów farmaceutycznych, lodowe słodycze, musy (słodycze), słodycze 
gotowane, galaretki owocowe [słodycze], preparaty do produkcji sło-
dyczy, słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, 35 usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w  zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, usługi sklepów detalicznych on-
line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suplementami diety .

(111) 342727 (220) 2020 12 31 (210) 522818
(151) 2021 05 26 (441) 2021 02 08
(732) ROehRyCh PaWeł, Warszawa (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obserwator .online obserwujemy, nie oceniamy
(540) 

(531) 16 .03 .01, 24 .17 .02, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 41 fotografowanie, działalność kulturalna .

(111) 342728 (220) 2021 01 04 (210) 522823
(151) 2021 05 19 (441) 2021 02 01
(732) MaRZĘCKa agnIeSZKa, Wołowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) agnieszka Marzęcka Z kwiatka na kwiatek
(510), (511) 31 kwiaty świeże, kwiaty cięte, konserwowane kwiaty, 
nasiona kwiatów, świeże kwiaty jadalne, żywe kwiaty naturalne, ce-
bulki kwiatowe, bulwocebule kwiatowe, dekoracje kwiatowe [natu-
ralne], dekoracje kwiatowe [świeże], dekoracje kwiatowe [suszone], 
kwiaty suszone do dekoracji, kwiaty naturalne (wieńce z-), suszone 
kwiaty do  butonierki, kwiaty konserwowane do  dekoracji, natural-
ne rośliny i kwiaty, bukiety ze świeżych kwiatów, girlandy z kwiatów 
naturalnych, kompozycje z suszonych kwiatów, wieńce z suszonych 
kwiatów, wieńce z kwiatów naturalnych, bukiety z suszonych kwia-
tów, wieńce z  żywych kwiatów, kompozycje ze  świeżych kwiatów, 
aranżacje z żywych kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, girlan-
dy ze świeżo ściętych kwiatów, wieńce z kwiatów świeżo ciętych, bu-
kieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, aranżacje z kwiatów 
suszonych do celów dekoracyjnych, pyłek kwiatowy (materiał suro-
wy), 39 transport kwiatów, dostarczanie kwiatów .

(111) 342729 (220) 2021 01 04 (210) 522836
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) KanaK SeBaSTIan, nysa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SeBaSTIan KanaK MOTOWIZaRDS
(510), (511) 37 usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, 
usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi warsztatów w zakresie 
konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi warsztatów 
samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, usługi warszta-
tów w zakresie konserwacji pojazdów, naprawy samochodów, napra-
wy lub konserwacja samochodów, naprawy i obsługa samochodów, 
naprawy i  konserwacja samochodów, konserwacja samochodów, 
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych .

(111) 342730 (220) 2020 12 30 (210) 522839
(151) 2021 05 26 (441) 2021 02 08
(732) SeRIS KOnSalneT CleanIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q eye
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 02 .09 .04, 16 .01 .04, 16 .01 .06, 26 .04 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .12, 
26 .04 .14, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, środki zmiękcza-
jące do celów pralniczych, środki wybielające stosowane w pralnic-
twie (ultramaryna), płyny do  prania, proszki do  prania, preparaty 
do prania chemicznego, powietrze sprężone w puszce do czyszcze-

nia i  odkurzania, amoniak do  czyszczenia, amoniak [alkalia lotne] 
stosowany jako detergent, preparaty wybielające i  inne substancje 
do użytku w praniu, środki wygładzające i nadające praniu połysk, 
preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia do użytku do-
mowego, soda wybielająca, soda krystaliczna do czyszczenia, wosk 
pralniczy, zapachowe woski, preparaty do  usuwania wosku, środki 
do usuwania wosku, środek do usuwania wosku z podłóg, preparaty 
do usuwania wosku z podłóg, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do  szorowania], mydło [detergent], środki polepszające 
działanie detergentów, detergenty piorące do  użytku profesjonal-
nego, kulki do prania z detergentem, detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, preparaty do odbarwiania, preparaty 
czyszczące do  samochodów, preparaty do  czyszczenia tapet, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, aerozole czyszczące, aerozole 
odtłuszczające, antypoślizgowe płyny do  podłóg, antypoślizgowy 
wosk do  podłóg, detergenty do  muszli klozetowych, detergenty 
do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie do-
mowym, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kreda 
czyszcząca, ług sodowy, środki do  usuwania lakierów, mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mie-
szanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania 
plam, mieszanki do  mycia okien, mieszanki do  pielęgnacji podłóg, 
mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę, mydła do użytku 
domowego, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski do podłóg, 
pasta do podłogi, płyny do czyszczenia, płyny do szorowania, prepa-
raty czyszczące do dywanów, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty czyszczące do stosowania na płyt-
kach, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do prania, proszek 
do szorowania, proszki do polerowania, ściereczki nasączane deter-
gentami, do czyszczenia, środki czyszczące, środki do polerowania, 
substancje do  szorowania, wosk do  podłóg, 7 odkurzacze, worki 
do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, węże 
do  odkurzaczy, torby do  odkurzaczy, odkurzacze do  celów prze-
mysłowych, odkurzacze do  czyszczenia powierzchni, odkurzacze 
do  celów domowych, odkurzacze do  użytku domowego, maszyny 
do czyszczenia dywanów, urządzenia do prania dywanów, elektrycz-
ne odkurzacze do  dywanów, maszyny elektryczne do  czyszczenia 
dywanów, maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, polerki 
elektryczne, polerki do podłogi, maszyny do polerowania, maszyny 
do  polerowania podłóg, maszyny do  czyszczenia przemysłowego 
[polerki], maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], elektryczne 
maszyny do czyszczenia [polerowania] butów, instalacje odsysające 
pył do czyszczenia, elektryczne mopy parowe, pługi śnieżne, pługi 
do  usuwania darni, pralki, kosiarki, 9 optyczne urządzenia pomia-
rowe, optyczne elementy pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urzą-
dzenia pomiarowe, automatyczne urządzenia pomiarowe, urządze-
nia pomiarowe elektryczne, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i  sygnalizacyjne, urządzenia monitorujące, elektryczne, czujniki, 
detektory i  instrumenty monitorujące, urządzenia mierzące, wy-
krywające, monitorujące i  kontrolujące, elektroniczne urządzenia 
zabezpieczające przed kradzieżą, urządzenia alarmowe zabezpie-
czające przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojazdach], elektrycz-
ne i  elektroniczne alarmy antywłamaniowe, urządzenia do  analizy 
gazów, urządzenia przeciwpożarowe, systemy zraszaczy do gaszenia 
ognia, komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, skanery, 
bankomaty, procesory główne (cpu), radia [odbiorniki radiowe], 12 
autokary, ciężarówki, furgony [pojazdy], pojazdy, motocykle, skutery 
[pojazdy], pojazdy elektryczne, pojazdy opancerzone, drony, pojaz-
dy zdalnie sterowane, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 
samochody, 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
usługi w  zakresie przenoszenia pracowników, usługi w  zakresie re-
lokacji pracowników, tymczasowe wyznaczenie pracowników, 37 
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie podda-
szy, sprzątanie hoteli, sprzątanie fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie 
sklepów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie toalet pu-
blicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie terenów 
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, sprzątanie budynków i  terenów przemy-
słowych, sprzątanie biur na  podstawie umowy, sprzątanie klubów 
na podstawie umowy, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podsta-
wie umowy, sprzątanie budynków biurowych i  lokali handlowych, 
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzie-
lanie informacji związanych ze  sprzątaniem budynków, sprzątanie 
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obiektów przed imprezami i  po  imprezach, usługi demontażu, 39 
transport odpadów, wywóz odpadów [transport], usługi wywozu 
odpadów, 40 usuwanie odpadów [obróbka odpadów], niszczenie 
odpadów, obróbka [recykling] odpadów, niszczenie odpadów i śmie-
ci, doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo 
związane z recyklingiem odpadów i śmieci .

(111) 342731 (220) 2020 12 30 (210) 522840
(151) 2021 05 26 (441) 2021 02 08
(732) SeRIS KOnSalneT CleanIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q eKO
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, środki zmiękcza-
jące do celów pralniczych, środki wybielające stosowane w pralnic-
twie (ultramaryna), płyny do  prania, proszki do  prania, preparaty 
do prania chemicznego, powietrze sprężone w puszce do czyszcze-
nia i  odkurzania, amoniak do  czyszczenia, amoniak [alkalia lotne] 
stosowany jako detergent, preparaty wybielające i  inne substancje 
do użytku w praniu, środki wygładzające i nadające praniu połysk, 
preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia do użytku do-
mowego, soda wybielająca, soda krystaliczna do czyszczenia, wosk 
pralniczy, zapachowe woski, preparaty do  usuwania wosku, środki 
do usuwania wosku, środek do usuwania wosku z podłóg, preparaty 
do usuwania wosku z podłóg, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do  szorowania], mydło [detergent], środki polepszające 
działanie detergentów, detergenty piorące do  użytku profesjonal-
nego, kulki do prania z detergentem, detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, preparaty do odbarwiania, preparaty 
czyszczące do  samochodów, preparaty do  czyszczenia tapet, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, aerozole czyszczące, aerozole 
odtłuszczające, antypoślizgowe płyny do  podłóg, antypoślizgowy 
wosk do  podłóg, detergenty do  muszli klozetowych, detergenty 
do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie do-
mowym, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kreda 
czyszcząca, ług sodowy, środki do  usuwania lakierów, mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mie-
szanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania 
plam, mieszanki do  mycia okien, mieszanki do  pielęgnacji podłóg, 
mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę, mydła do użytku 
domowego, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski do podłóg, 
pasta do podłogi, płyny do czyszczenia, płyny do szorowania, prepa-
raty czyszczące do dywanów, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty czyszczące do stosowania na płyt-
kach, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do prania, proszek 
do szorowania, proszki do polerowania, ściereczki nasączane deter-
gentami, do czyszczenia, środki czyszczące, środki do polerowania, 
substancje do  szorowania, wosk do  podłóg, 7 odkurzacze, worki 
do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, węże 
do  odkurzaczy, torby do  odkurzaczy, odkurzacze do  celów prze-
mysłowych, odkurzacze do  czyszczenia powierzchni, odkurzacze 
do  celów domowych, odkurzacze do  użytku domowego, maszyny 
do czyszczenia dywanów, urządzenia do prania dywanów, elektrycz-
ne odkurzacze do  dywanów, maszyny elektryczne do  czyszczenia 
dywanów, maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, polerki 
elektryczne, polerki do podłogi, maszyny do polerowania, maszyny 
do  polerowania podłóg, maszyny do  czyszczenia przemysłowego 
[polerki], maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], elektryczne 
maszyny do czyszczenia [polerowania] butów, instalacje odsysające 

pył do czyszczenia, elektryczne mopy parowe, pługi śnieżne, pługi 
do  usuwania darni, pralki, kosiarki, 9 optyczne urządzenia pomia-
rowe, optyczne elementy pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urzą-
dzenia pomiarowe, automatyczne urządzenia pomiarowe, urządze-
nia pomiarowe elektryczne, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i  sygnalizacyjne, urządzenia monitorujące, elektryczne, czujniki, 
detektory i  instrumenty monitorujące, urządzenia mierzące, wy-
krywające, monitorujące i  kontrolujące, elektroniczne urządzenia 
zabezpieczające przed kradzieżą, urządzenia alarmowe zabezpie-
czające przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojazdach], elektrycz-
ne i  elektroniczne alarmy antywłamaniowe, urządzenia do  analizy 
gazów, urządzenia przeciwpożarowe, systemy zraszaczy do gaszenia 
ognia, komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, skanery, 
bankomaty, procesory główne (cpu), radia [odbiorniki radiowe], 12 
autokary, ciężarówki, furgony [pojazdy], pojazdy, motocykle, skutery 
[pojazdy], pojazdy elektryczne, pojazdy opancerzone, drony, pojaz-
dy zdalnie sterowane, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 
samochody, 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
usługi w  zakresie przenoszenia pracowników, usługi w  zakresie re-
lokacji pracowników, tymczasowe wyznaczenie pracowników, 37 
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie podda-
szy, sprzątanie hoteli, sprzątanie fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie 
sklepów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie toalet pu-
blicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie terenów 
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków 
użyteczności publicznej, sprzątanie budynków i  terenów przemy-
słowych, sprzątanie biur na  podstawie umowy, sprzątanie klubów 
na podstawie umowy, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podsta-
wie umowy, sprzątanie budynków biurowych i  lokali handlowych, 
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzie-
lanie informacji związanych ze  sprzątaniem budynków, sprzątanie 
obiektów przed imprezami i  po  imprezach, usługi demontażu, 39 
transport odpadów, wywóz odpadów [transport], usługi wywozu 
odpadów, 40 usuwanie odpadów [obróbka odpadów], niszczenie 
odpadów, obróbka [recykling] odpadów, niszczenie odpadów i śmie-
ci, doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo 
związane z recyklingiem odpadów i śmieci .

(111) 342732 (220) 2021 01 04 (210) 522852
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) PlaTa PaWeł, Wieliczka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pa
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aro-
maty przy podgrzewaniu, pałeczki zapachowe, pokojowe spraye za-
pachowe, preparaty zapachowe, sole zapachowe do  kąpieli, środki 
perfumeryjne i zapachowe, zapachy do ciała, 4 świece, zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, świece zapachowe, świece zawierające 
środki do odstraszania owadów, świece i knoty do oświetlenia, świe-
ce i knoty do świec w celu oświetlenia, świece perfumowane .

(111) 342733 (220) 2021 01 04 (210) 522854
(151) 2021 05 28 (441) 2021 02 08
(732) SZWaRODZKI MIChał, Bogumiłów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) balonowo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży papeterii okolicznościowej tj . zapro-
szeń, winietek, kartek okolicznościowych, girland papierowych, top-
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perów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wy-
syłkowej i przez Internet artykułów dekoracyjnych, balonów, dekoracji 
z balonów, kompozycji z balonów, girland z balonów, akcesoriów i do-
datków do balonów, usługi projektowania materiałów i gadżetów re-
klamowych, usługi projektowania personalizowanych materiałów i ga-
dżetów reklamowych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, prezentowanie produktów, w  tym w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, 41 usługi doradztwa 
w zakresie dekorowania balonami, wyboru dekoracji oraz produktów, 
usługi w  zakresie dekorowania balonami, usługi w  zakresie wypusz-
czania balonów na przyjęciach okolicznościowych i imprezach maso-
wych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dekoracji 
scenicznych, usługi komponowania układu graficznego publikacji, 
inne niż do celów reklamowych, usługi kaligrafii, planowanie przyjęć, 
organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie ba-
lów, organizowanie dyskotek, organizowanie i prowadzenia warszta-
tów i szkoleń, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
usługi w zakresie szkoleń z zakresu wykonywania dekoracji, usługi de-
korowania akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia .

(111) 342734 (220) 2021 01 05 (210) 522857
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) RUSIneK eDMUnD ROnI FIRMa hanDlOWO-USłUgOWa 
BROWaR laRgUS, Wronki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laRgUS ZnaCZy hOJny
(540) 

(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo rzemieślnicze .

(111) 342735 (220) 2021 01 05 (210) 522858
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) JaROSZ MIROSłaW SPeCJalISTyCZna PRaKTyKa leKaRSKa  
PROF . MIROSłaW JaROSZ, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, czarny, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .15, 26 .03 .01, 26 .03 .15, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 26 .11 .03, 
26 .11 .09, 26 .11 .12
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły-
tach, książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, podcasty do pobrania, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci 
magazynów, publikacje w  formie elektronicznej do  pobrania, elektro-
niczne sprawozdania do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, 
środki edukacyjne do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagra-
nia wideo do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, podręczniki 
szkoleniowe w  formie elektronicznej [do  pobrania], filmy wideo, filmy 
animowane, wstępnie nagrane filmy, filmy do pobrania, płyty wideo z na-

granymi filmami animowanymi, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, ani-
mowane filmy rysunkowe w  postaci filmów kinematograficznych, 
nagrania wideo z  filmami, pobieralne broszury elektroniczne, czasopi-
sma elektroniczne, 16 książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, 
książki z grafiką, książki z plakatami, książki z regulaminami, książki zawie-
rające wzorce ściennych materiałów, książki z zadaniami dla dzieci, afisze, 
plakaty, agendy, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, materiały piśmien-
ne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materia-
ły piśmienne, biuletyny [materiały drukowane], drukowane materiały 
dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, banery wystawowe 
z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, biuletyny informa-
cyjne, broszury, broszury drukowane, czasopisma branżowe, czasopisma 
[periodyki], czasopisma z plakatami, drukowane ankiety, drukowane ar-
kusze informacyjne, drukowane diagramy, drukowane flipcharty, druko-
wane foldery informacyjne, drukowane instrukcje dotyczące metod na-
uczania, drukowane jadłospisy, drukowane karty informacyjne, 
drukowane karty na przepisy, drukowane karty odpowiedzi, drukowane 
kartonowe tablice reklamowe, drukowane materiały ilustracyjne, druko-
wane materiały szkoleniowe, drukowane programy zajęć, drukowane 
raporty z  badań, drukowane ulotki informacyjne, drukowane wykresy, 
drukowany materiał promocyjny, fiszki, formularze [blankiety, druki], for-
mularze czyste, ilustrowane albumy, jadłospisy, karty informacyjne, książ-
ki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, kwestionariusze druko-
wane, listy informacyjne, materiały drukowane do celów instruktażowych, 
materiały edukacyjne i instruktażowe, periodyki, periodyki [czasopisma], 
plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, pod-
ręczniki, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczni-
ki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki pomocnicze do nauki, 
publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne 
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe 
szyldy papierowe, szyldy papierowe, szyldy reklamowe z  papieru lub 
z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, tabele drukowane, tablice rekla-
mowe z  kartonu, tablice reklamowe z  tektury, tablice z  kartkami 
do prezentacji [flipchart], ulotki, ulotki drukowane, ulotki instrukcyj-
ne, ulotki reklamowe, wykłady drukowane, wykresy, 38 komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, podcasting, przekazywanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informa-
cji za pomocą komputera, przesyłanie informacji drogą online, przesyła-
nie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie webcastów, przesyła-
nie treści audio-wizualnych za  pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiado-
mości za  pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości 
za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie wiadomości za po-
mocą sieci internetowej (web messaging), transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmi-
sja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem 
Internetu, transmisja podkastów, transmisja plików danych, audio, wideo 
i multimedialnych, transmisja publikacji elektronicznych online, transmi-
sja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja strumienio-
wa materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja treści generowa-
nych przez użytkownika za  pośrednictwem Internetu, transmisja 
wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości, danych i treści za po-
średnictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, 41 usługi pisania 
blogów, administrowanie [organizacja] konkursami, akademie, akredyta-
cja usług edukacyjnych, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyj-
nych, analizowanie wyników testów i  danych edukacyjnych dla osób 
trzecich, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edu-
kacji, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń me-
dycznych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego, informacja dotycząca edukacji udzielana 
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o eduka-
cji, informacje związane z egzaminowaniem, konferencje (organizowanie 
i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), konkursy (or-
ganizowanie-) [edukacja lub rozrywka], kursy instruktażowe, kursy kore-
spondencyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe związane z me-
dycyną, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie, nauczanie i szkolenia, 
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w zakresie spo-
sobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie wspoma-
gane komputerowo, opracowywanie kursów edukacyjnych i  egzami-
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nów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań w  zakresie 
nauczania, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organi-
zacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, 
organizacja warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organiza-
cja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkole-
niowych, organizacja zajęć, organizowanie i  prowadzanie konferencji 
i  seminariów, organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowa-
nie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i pro-
wadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie 
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczą-
cych edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizo-
wanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie konfe-
rencji i  sympozjów w  dziedzinie nauk medycznych, organizowanie 
kongresów edukacyjnych, organizowanie konkursów za  pośrednic-
twem Internetu, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, orga-
nizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, or-
ganizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie semina-
riów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizo-
wanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyj-
nych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wykła-
dów, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zjazdów 
w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych 
seminariach, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów 
szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kur-
sów, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i  szkolenio-
wych dla młodych ludzi i  dorosłych, prowadzenie kursów instruktażo-
wych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie 
kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie 
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, prowa-
dzenie zajęć w zakresie odżywiania, przygotowywanie, organizowanie 
i  prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i  prowa-
dzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie sympo-
zjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], przygotowywanie tekstów do publikacji, przygotowywanie semi-
nariów dotyczących szkoleń, publikacja broszur, publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektronicz-
nych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyj-
nych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, publikacje multimedialne, publiko-
wanie, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czaso-
pism internetowych, publikowanie czasopism, książek i  podręczników 
z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w  Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za  po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publi-
kowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów medycznych, rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria, seminaria eduka-
cyjne, skomputeryzowane szkolenia, świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biolo-
gii, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, sympozja zwią-
zane z edukacją, szkolenia edukacyjne, szkolenia w dziedzinie medycyny, 
szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie w zakresie diety [nie medycz-
ne], szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], testy edukacyjne, two-
rzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnia-
nie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi doradztwa do-
tyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi edukacji medycz-
nej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne z zakresu 

medycyny, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi w zakre-
sie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie publikacji 
biuletynów, usługi w zakresie publikowania online, wydawanie audiobo-
oków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie cza-
sopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie publikacji me-
dycznych, zapewnianie kursów dokształcających i  doszkalających, 
zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyj-
nych związanych z dietą, zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkolenio-
wych kursów medycznych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 42 ba-
dania naukowe do celów medycznych, badania w dziedzinie żywności, 
badania w zakresie medycyny, badania żywności, doradztwo techniczne 
w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i su-
plementów diety, konsultacje na temat higieny żywności, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące technologii żywności, projektowanie i opra-
cowywanie metod do testów i analiz, prowadzenie badań naukowych, 
sporządzanie raportów naukowych, udzielanie informacji i danych zwią-
zanych z  badaniami i  rozwojem medycznym i  weterynaryjnym, usługi 
badań i analiz biologicznych, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwo-
jowe, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi do-
radcze w zakresie nauki, usługi laboratoriów biologicznych, usługi labo-
ratorium badań biologicznych, usługi naukowe, usługi naukowe i badania 
w tym zakresie, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie analiz 
i badań chemicznych .

(111) 342736 (220) 2021 01 04 (210) 522862
(151) 2021 05 28 (441) 2021 02 08
(732) a4U SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Skierdy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoffeeForyou
(540) 

(531) 05 .07 .27, 26 .04 .04, 27 .05 .01
(510), (511) 30 kawa, ziarna kawy, mieszanki kawowe, kawa mielona, 
palone ziarna kawy, 40 mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy .

(111) 342737 (220) 2021 01 04 (210) 522868
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) JOhn JaKUB, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) betrans wszystko-wszędzie-w terminie
(540) 

(591) czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .03, 26 .11 .08
(510), (511) 39 drogowe usługi transportowe w  zakresie przewozu 
ładunków samochodami, transport samochodowy, transport przed-
miotów wartościowych, transport mebli, spedycja, pośrednictwo 
w transporcie, rezerwacja transportu, informacja o transporcie, usłu-
gi tranzytowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami cię-
żarowymi, fracht, pośrednictwo frachtowe, dostarczanie towarów, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie .

(111) 342738 (220) 2021 01 04 (210) 522873
(151) 2021 05 28 (441) 2021 02 08
(732) CITy One PaRK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) city 1
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyj-
na, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednictwem 
Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i  promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów 
reklamowych i  sponsorowanych, publikowanie, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, 
informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowa-
nie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przegląd 
prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe w  celach handlowych, 
reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych 
lub reklamowych we  wszystkich środkach przekazu, organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektro-
nicznej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej 
bazy klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieru-
chomości agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, dzier-
żawa wynajmowanie mieszkań, biur i  pomieszczeń magazynowych 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, prowadzenie 
działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nad-
zór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi 
remontowe budynków mieszkalnych i  niemieszkalnych oraz budow-
li, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty 
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i  na-
wierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i  naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka 
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja bu-
dowlana, izolowanie budynków, tynkowanie .

(111) 342739 (220) 2021 01 05 (210) 522883
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) Insurance auto auctions, Inc ., Westchester (US)
(540) (znak słowny)
(540) Iaa
(510), (511) 35 prowadzenie aukcji powypadkowych i  poważnie 
uszkodzonych pojazdów, otwartych wyłącznie dla zarejestrowanych 
nabywców, tj . głównie licencjonowanych dealerów i  firm zajmują-
cych się skupem i demontażem .

(111) 342740 (220) 2021 01 05 (210) 522884
(151) 2021 05 18 (441) 2021 02 01
(732) Insurance auto auctions, Inc ., Westchester (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Iaa
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .04, 26 .03 .02

(510), (511) 35 prowadzenie aukcji powypadkowych i  poważnie 
uszkodzonych pojazdów, otwartych wyłącznie dla zarejestrowanych 
nabywców, tj . głównie licencjonowanych dealerów i  firm zajmują-
cych się skupem i demontażem .

(111) 342741 (220) 2021 01 07 (210) 522892
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) DOBROWOlSKa-SKaRZyŃSKa PaUla, Pogórze (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoCoPozyTywni
(540) 

(591) czarny, czerwony, zielony, żółty
(531) 24 .17 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .14
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi 
w zakresie tłumaczeń pisemnych .

(111) 342742 (220) 2021 01 07 (210) 522898
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) KOKOCZKa MagDalena, lipinki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIeKaRnIa CIaSTKaRnIa PySZOTKa lIPInKI
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 05 .07 .02, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 29 .01 .12
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, ciastka, ciasta, placki, słodkie buł-
ki, słodkie polewy i nadzienia, gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
lodowe wyroby cukiernicze, batoniki zawierające mieszankę ziaren, 
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], wyroby cukier-
nicze, pączki, desery czekoladowe, desery lodowe, lody .

(111) 342743 (220) 2021 01 07 (210) 522903
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) MaKaROWSKI BaRTOSZ BURSZTyn SKłaD, Orły (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeBel elITe
(540) 

(591) ciemnoszary, zielony, ciemnozielony, jasnozielony, żółty
(531) 01 .01 .05, 01 .01 .10, 12 .01 .09, 13 .01 .06, 13 .01 .11, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 20 meble .

(111) 342744 (220) 2021 01 07 (210) 522904
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
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(732) TeSTeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Świebodzice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tester
(540) 

(591) granatowy, niebieski, szary
(531) 14 .01 .01, 24 .15 .01, 24 .15 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 6 profile metalowe, metalowe profile wyciskane, rury, rur-
ki i  przewody giętkie i  wyposażenie do  nich, w  tym zawory, metalo-
we, rury ze stali nierdzewnej, rury aluminiowe, kable, druty i łańcuchy, 
z metalu, profile gięte z rur metalowych i prętów, metalowe przewo-
dy grzewcze, metalowe złącza rurowe, złączki rur metalowe, 9 układy 
elektryczne, płytki drukowane wyposażone w układy scalone, elektro-
niczne układy scalone, układy elektroniczne, elektroniczne systemy 
kontrolne, systemy automatyki, automatyczne systemy sterowania 
dostępem, automatyczne systemy kontroli dostępu, oprogramowanie 
do automatyzacji przemysłowej, sterowniki automatyki przemysłowej, 
urządzenia do automatycznej regulacji, elektroniczne sterowniki zawo-
rów automatycznych, elektroniczne układy automatyki, elektroniczne 
układy sterowania, złącza elektryczne, izolowane złącza elektryczne, 
złącza do przewodów elektrycznych, złącza do kabli elektrycznych, 11 
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, 
sterowniki elektromagnetyczne do  automatycznej obsługi zaworów 
[części instalacji grzewczych], urządzenia do  regulacji ciepła [zawory] 
będące częściami instalacji grzewczych, reagujące na zmiany tempera-
tury sterowniki do automatycznych zaworów [części instalacji grzew-
czych], 40 lutowanie, lutowanie twarde metali, lutowanie rozpływowe, 
lutowanie ołowiowe i bezołowiowe na pastę i na klej, usługi montażu, 
usługa montażu powierzchniowego, montaż kontraktowy elektroniki, 
montaż elementów przewlekanych i  mechanicznych, montaż ręczny, 
obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka elektrochemiczna, 
cieplna obróbka metali, obróbka metalu [kształtowanie], obróbka me-
talu [wytłaczanie], obróbka metalu [emaliowanie], obróbka materiałów 
wiązką laserową, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka i powle-
kanie powierzchni metalowych, obróbka i  przetwarzanie materiałów 
z tworzyw sztucznych, obróbka cieplna metalowych rur i przewodów 
rurowych, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu tech-
nik szlifowania dokładnego, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych 
w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, obróbka rur metalowych 
i prętów, usługi formowania na zamówienie, obróbka i przetwarzanie 
materiałów, usługi gięcia rur i drutów, obróbka rur miedzianych, obrób-
ka przewodów w tym cięcie przewodów, montaż złączy w przewodach, 
obróbka przewodów elektrycznych, 42 projektowanie systemów elek-
trycznych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie 
płytek obwodów elektrycznych, projektowanie urządzeń i przyrządów 
mechanicznych, elektromechanicznych i  optoelektronicznych, pro-
jektowanie elektronicznych układów automatyki i sterowania, projek-
towanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie 
w  zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie tech-
niczne, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali .

(111) 342745 (220) 2020 12 22 (210) 522523
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) KReISel-TeChnIKa BUDOWlana SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KReISel KleJOFUga 112
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 1 Kleje do celów przemysłowych i dla budownictwa, 19 
Zaprawy budowlane, Spoiny do  fug, gładzie szpachlowe, Powłoki 
ozdobno-ochronne dla budownictwa .

(111) 342746 (220) 2020 12 23 (210) 522526
(151) 2021 06 11 (441) 2021 02 22
(732) KOWalIK MagDalena BeaUTIFUl MOM, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bm BeaUTIFUl MOM
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .13, 27 .05 .22
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do  ciała, balsamy do  rąk, nielecz-
nicze balsamy do  stóp, nawilżające balsamy do  skóry [kosmetyki], 
masła do twarzy i ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], kosmetycz-
ne peelingi do  ciała, peeling do  stóp, peelingi złuszczające do  rąk, 
olejki do ciała [kosmetyki], olejki eteryczne, olejki i płyny do masażu, 
olejki do twarzy, nielecznicze olejki do rąk, produkty perfumeryjne, 
olejki esencjonalne, olejki kosmetyczne do  naskórka, olejki do  ce-
lów kosmetycznych, olejki do ciała w sprayu, olejki do aromaterapii 
[do  użytku kosmetycznego], olejki do  kąpieli do  celów kosmetycz-
nych, kremy perfumowane, kremy ochronne, kremy odżywcze, 
kremy nawilżające, kremy kosmetyczne, kremy do paznokci, kremy 
do rąk, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do masażu, nie do celów 
leczniczych, emulsje do  ciała, woski do  masażu, świece do  masażu 
do  celów kosmetycznych, żele do  masażu, inne niż do  celów me-
dycznych, odżywki do  paznokci, kosmetyki do  paznokci, lakiery 
do paznokci, preparaty do kuracji paznokci, żel do paznokci, produk-
ty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, ołówki do brwi, 
kosmetyki do brwi, puder do brwi, tusz do brwi, żel do brwi, prepa-
raty koloryzujące do brwi, rzęsy sztuczne, tusze do rzęs, kosmetyki 
do rzęs, farba do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje do mocowania 
sztucznych rzęs, produkty pielęgnacyjne do brwi i rzęs, sole do ką-
pieli, sole zapachowe do  kąpieli, sole pod prysznic, nie  do  celów 
medycznych, maski kosmetyczne, kosmetyczne maski błotne, maski 
do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski do twarzy, maski 
do pielęgnacji włosów, maski do rąk i paznokci, maski do stóp, nie-
lecznicze kremy do stóp, żelowe maseczki na oczy, 44 usługi manicu-
re i pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów piękności, 
usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, doradztwo dotyczące 
kosmetyków, usługi masażu, masaż gorącymi kamieniami, masaże 
antycellulitowe bańką chińską, usługi manicure świadczone podczas 
wizyt domowych, usługi spa, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
usługi przedłużania rzęs, usługi zagęszczania rzęs, usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, usługi kształtowania brwi, usługi farbowania 
brwi, usługi stylizacji brwi i rzęs .

(111) 342747 (220) 2020 12 22 (210) 522536
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) BalCeRZaK SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wróblów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeggieDay
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Produkty wegetariańskie z  białek roślinnych, pro-
dukty wegetariańskie z białek jaja kurzego, wędliny wegetariańskie, 
wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski i parówki na bazie produktów 
roślinnych, wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski i parówki produko-
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wane bez udziału białek pochodzenia zwierzęcego, wędliny, substy-
tuty wędlin, kiełbaski i parówki na bazie białek jaja kurzego, wędliny, 
substytuty wędlin, kiełbaski i parówki na bazie białek mleka, gotowe 
dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowych 
jajek i bulionu (oden), 30 Dania gotowe zawierające makaron, goto-
we dania z makaronu, gotowe dania z ryżu .

(111) 342748 (220) 2020 12 22 (210) 522545
(151) 2021 06 21 (441) 2021 03 01
(732) Karyopharm Therapeutics Inc ., newton (US)
(540) (znak słowny)
(540) XelPOVIO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki na  raka, 
stany zapalne i inne choroby związane z proliferacją komórek u ludzi 
i zwierząt .

(111) 342749 (220) 2020 12 23 (210) 522556
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) alKeMIe gROUP 1 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MomMe zimowy krem do zadań specjalnych
(510), (511) 3 kremy, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy 
ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniają-
ce skórę, kremy do  rąk, kremy do  paznokci, kremy do  twarzy, kre-
my do ciała, kremy tonizujące, kremy do opalania, kremy chroniące 
przed słońcem, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy i balsamy 
do opalania, kremy konserwujące do skóry, kremy kojące do użytku 
kosmetycznego, kremy przeciw starzeniu się skóry, zapachowe kre-
my do pielęgnacji ciała, 5 kremy lecznicze, lecznicze kremy ochron-
ne, medyczne kremy terapeutyczne, kremy do  użytku dermatolo-
gicznego, kremy ziołowe do celów medycznych .

(111) 342750 (220) 2020 12 23 (210) 522557
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) alKeMIe gROUP 1 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zimowy krem do zadań specjalnych
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy
(531) 01 .15 .17, 02 .05 .03, 03 .07 .24, 03 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kremy, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy 
ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniają-
ce skórę, kremy do  rąk, kremy do  paznokci, kremy do  twarzy, kre-
my do ciała, kremy tonizujące, kremy do opalania, kremy chroniące 
przed słońcem, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy i balsamy 
do opalania, kremy konserwujące do skóry, kremy kojące do użytku 
kosmetycznego, kremy przeciw starzeniu się skóry, zapachowe kre-
my do pielęgnacji ciała, 5 kremy lecznicze, lecznicze kremy ochron-
ne, medyczne kremy terapeutyczne, kremy do  użytku dermatolo-
gicznego, kremy ziołowe do celów medycznych .

(111) 342751 (220) 2020 12 23 (210) 522559
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) alKeMIe gROUP 1 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)

(540) (znak słowny)
(540) MomMe spacerowy krem na każdą pogodę
(510), (511) 3 kremy, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy 
ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniają-
ce skórę, kremy do  rąk, kremy do  paznokci, kremy do  twarzy, kre-
my do ciała, kremy tonizujące, kremy do opalania, kremy chroniące 
przed słońcem, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy i balsamy 
do opalania, kremy konserwujące do skóry, kremy kojące do użytku 
kosmetycznego, kremy przeciw starzeniu się skóry, zapachowe kre-
my do pielęgnacji ciała, 5 kremy lecznicze, lecznicze kremy ochron-
ne, medyczne kremy terapeutyczne, kremy do  użytku dermatolo-
gicznego, kremy ziołowe do celów medycznych .

(111) 342752 (220) 2020 12 23 (210) 522560
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) alKeMIe gROUP 1 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spacerowy krem na każdą pogodę (SPF 25)
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 02 .05 .03, 02 .05 .23, 01 .03 .07, 01 .03 .20, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 
05 .01 .16, 03 .07 .24, 05 .07 .13, 02 .09 .01, 12 .01 .10, 09 .07 .17, 27 .05 .01, 
27 .05 .23, 27 .07 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 3 kremy, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy 
ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniają-
ce skórę, kremy do  rąk, kremy do  paznokci, kremy do  twarzy, kre-
my do ciała, kremy tonizujące, kremy do opalania, kremy chroniące 
przed słońcem, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy i balsamy 
do opalania, kremy konserwujące do skóry, kremy kojące do użytku 
kosmetycznego, kremy przeciw starzeniu się skóry, zapachowe kre-
my do pielęgnacji ciała, 5 kremy lecznicze, lecznicze kremy ochron-
ne, medyczne kremy terapeutyczne, kremy do  użytku dermatolo-
gicznego, kremy ziołowe do celów medycznych .

(111) 342753 (220) 2020 12 25 (210) 522568
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) gOSKa IWOna, naKOnIeCZny DaWID SROgO BaRBeRS 
SPÓłKa CyWIlna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SROgO
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 25 fartuchy fryzjer-
skie, peleryny fryzjerskie, ubrania codzienne, 44 fryzjerskie (salony-), 
fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, salony fry-
zjerskie, usługi fryzjerskie, usługi męskich salonów fryzjerskich, usłu-
gi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci .
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(111) 342754 (220) 2020 12 23 (210) 522593
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) eMeRSOn POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Piotrków Trybunalski (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 .01 .11, 26 .04 .04, 26 .04 .09
(510), (511) 16 papier, papier termoczuły, papier do kopiowania, pa-
pier do maszyn rejestrujących, papier rolowany do drukarek, materia-
ły drukowane, druki, druki handlowe, rolki papieru do ciągłego zapisu 
danych jako materiały drukowane, rolki papieru do maszyn liczących 
i  maszyn biurowych, rolki termiczne do  kas sklepowych, kas fiskal-
nych, drukarek fiskalnych, bankomatów, urządzeń rejestrujących, 
telefaksów, drukowane bilety, naklejki, etykiety z  papieru, etykiety 
samoprzylepne w  rolkach, kupony papierowe, artykuły piśmienne 
i  biurowe, z  wyjątkiem mebli, kleje do  celów biurowych lub domo-
wych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, materiały szko-
leniowe i  dydaktyczne, czcionki drukarskie, matryce do  druku ręcz-
nego, 35 doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania 
i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrowego, usługi agencji zarządzania przedsiębiorstwami, usługi 
pośrednictwa w  handlu, promocja sprzedaży, dystrybucja materia-
łów reklamowych, usługi reklamowe, usługi reklamowe za  pośred-
nictwem baz danych, powielanie dokumentów, prowadzenie ksiąg 
i doradztwo podatkowe, usługi sekretarskie, wypożyczanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputero-
wej bazy danych, usługi w zakresie marketingu baz danych, badania 
opinii publicznej, badania rynku, 37 naprawa i konserwacja maszyn 
i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, montaż, naprawa i kon-
serwacja maszyn i  sprzętu biurowego, usługi budowlane, 40 usługi 
drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, drukowanie 
3D, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, wywoływanie i obróbka 
filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, usługi w zakresie drukowa-
nia odbitek, usługi poligraficzne, drukowanie na  zamówienie, nazw 
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i rekla-
mowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i  kulturalna, komputerowy skład drukarski [DTP], publikowanie ma-
teriałów drukowanych i  publikacji drukowanych, publikowanie dru-
ków w formie elektronicznej, edycja zdjęć, 42 projektowanie druków, 
projektowanie materiałów drukowanych, konwersja tekstu na format 
cyfrowy, zapewnianie oprogramowania on-line, nie  do  pobrania, 
do celów edycji tekstu, usługi doradcze dotyczące oprogramowania 
komputerowego stosowanego do  drukowania, tymczasowe udo-
stępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, do-
stępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i dru-
karskiej, projektowanie i  rozwój komputerowego oprogramowania, 
projektowanie oprogramowania do użytku z maszynami drukarskimi, 
projektowanie stron internetowych, usługi w zakresie administrowa-
nia stronami internetowymi, tworzenie i  utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, wynajem pamięci serwerowej, hosting 
elektronicznych przestrzeni pamięciowych w  Internecie do  rekla-
mowania towarów i usług, 45 licencjonowanie materiałów drukowa-
nych, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich, w tym 
do materiałów reklamowych i drukowanych .

(111) 342755 (220) 2020 12 23 (210) 522602
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) KlaWITeR JaKUB MeDIa, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #jeszczedobry

(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .17 .25
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, komputery, sprzęt komputerowy, te-
lefony, telefony komórkowe, 12 pojazdy i  środki transportu, części 
i akcesoria do pojazdów, 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe .

(111) 342756 (220) 2020 12 23 (210) 522607
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 22
(732) VeRCO SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anTIBaCTeRIal-ShIelD COMPleX
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 .13 .20, 24 .01 .03, 24 .01 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do  celów me-
dycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów 
medycznych, krople do  celów medycznych, plastry do  celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych 
środki i  preparaty higieniczne do  celów medycznych, suplementy 
diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do ce-
lów medycznych, zioła do celów medycznych .

(111) 342757 (220) 2020 12 24 (210) 522612
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) MalISZeWSKI aRKaDIUSZ aRKOn, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arkon wszystko dla zdrowia i domu
(540) 

(591) zielony, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 05 .01 .05, 05 .01 .16
(510), (511) 35 sprzedaż towarów: blendery, jonizatory, oczyszczacze 
powietrza, maty relaksacyjne .

(111) 342758 (220) 2020 12 28 (210) 522617
(151) 2021 06 16 (441) 2021 02 22
(732) WIlla BIała SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
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(540) Restauracja Willa Biała
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje] 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie 
[bufety], kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, pensjonaty, rezerwacje kwater na  pobyt czasowy, wynaj-
mowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, restauracje, restauracje 
samoobsługowe, usługi kateringowe, stołówki, wypożyczanie urzą-
dzeń do  gotowania, usługi barowe, usługi w  zakresie wyposażenia 
i urządzeń kempingowych, organizowanie zakwaterowania na obo-
zy wakacyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie 
sal na  posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów 
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla-
nych naczyń, wypożyczanie namiotów, żłobki .

(111) 342759 (220) 2020 12 24 (210) 522623
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 22
(732) DROSeD SUROWIeC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pruszków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturagra
(540) 

(591) zielony, jasnozielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 22 pierze, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mro-
żone, suszone, wyroby garmażeryjne na  bazie mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, dania gotowe z  mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 
31 zwierzęta żywe, pasza, karma dla zwierząt, zwierzęta hodowlane 
do reprodukcji, jaja wylęgowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na  bazie mięsa, ryb, drobiu, 
dziczyzny,dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj, 39 
transport lądowy, wynajem samochodów, 40 ubój zwierząt, 44 ho-
dowla zwierząt .

(111) 342760 (220) 2020 12 24 (210) 522624
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) DROSeD SUROWIeC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pruszków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturagra
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .02, 26 .11 .12
(510), (511) 22 pierze, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, 
suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, 
dania gotowe z  mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 31 zwierzęta 
żywe, pasza, karma dla zwierząt, zwierzęta hodowlane do reproduk-
cji, jaja wylęgowe, 35 zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wy-
robów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań go-
towych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj, 39 transport lądowy, 
wynajem samochodów, 40 ubój zwierząt, 44 hodowla zwierząt .

(111) 342761 (220) 2020 12 24 (210) 522625
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) DROSeD SPÓłKa aKCyJna, Siedlce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Drosed Q SeleCTIOn PeRlICZKa
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, beżowy, biały, czarny, złoty, 
czerwony, żółty
(531) 03 .07 .04, 03 .07 .21, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .15, 05 .07 .02, 
06 .07 .25, 25 .01 .15, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, dro-
biu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, 
wyroby garmażeryjne na  bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania 
gotowe z mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 31 zwierzęta żywe, 35 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spo-
żywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych 
na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, 
konserw mięsnych, jaj, 40 ubój zwierząt, 44 hodowla zwierząt .

(111) 342762 (220) 2020 12 24 (210) 522628
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) DROSeD SPÓłKa aKCyJna, Siedlce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed Podlaski Ulubiony od 1977 Pasztet drobiowy
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, różowy, biały, żółty, beżowy, 
jasnozielony, zielony, jasnobrązowy
(531) 25 .01 .15, 25 .01 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 
26 .01 .17, 26 .01 .18, 08 .01 .06, 08 .05 .25, 05 .09 .22, 27 .07 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, dro-
biu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, 
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania 
gotowe z  mięsa, wędliny, konserwy mięsne, jaja, 35 zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: 
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na  bazie 
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z  mięsa, wędlin, kon-
serw mięsnych, jaj .

(111) 342763 (220) 2020 12 24 (210) 522640
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 22
(732) MIaSTO BIałySTOK, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ePICenTRUM naUKI
(540) 

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 07 .05 .11, 21 .03 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo, in-
formacja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, organizowanie 
i prowadzenie wystaw edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii .
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(111) 342764 (220) 2020 12 24 (210) 522643
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 22
(732) DyMeK-BOnIeCKa MaRTa, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JaDłOnOMIa
(510), (511) 35 publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, 
przygotowywanie publikacji reklamowych, organizowanie sub-
skrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, usługi współ-
pracy z  blogerami, usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, reklama, publikacja reklam, rozpowszech-
nianie reklam, umieszczanie reklam, reklamy online, reklama i usługi 
reklamowe, usługi reklamowe, reklama i marketing, analiza odbioru 
reklamy, redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych, publikowanie tekstów reklamowych, publikacja treści 
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, dystrybucja 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
przygotowywanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, nego-
cjowanie kontraktów reklamowych, udostępnianie powierzchni re-
klamowej, czasu reklamowego i  mediów, oferowanie i  wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, 
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, analizy w  zakresie re-
klamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie re-
klamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, reklama za pośred-
nictwem telefonu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi 
konsultingowe dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i  marke-
tingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi promocyjne i rekla-
mowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, usługi 
rozpowszechniania materiałów reklamowych, pisanie tekstów rekla-
mowych do celów reklamowych i promocyjnych, publikowanie ma-
teriałów reklamowych online, przygotowywanie reklam dla osób 
trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trze-
cich, usługi planowania w  zakresie reklamy, udzielanie informacji 
związanych z  reklamą, gromadzenie informacji związanych z  rekla-
mą, dostarczanie informacji na temat reklamy, kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z re-
klamą, dokonywanie uzgodnień w  zakresie reklamy, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamo-
we dla branży literackiej, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi reklamowe za  pośrednictwem Internetu, usługi 
reklamowe związane z  książkami, usługi reklamowe i  promocyjne 
[publicity], usługi reklamowe na rzecz innych, reklamowe i sponsoro-
wane teksty (tworzenie-), usługi reklamowe i marketingowe online, 
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni 
reklamowej on-line, przygotowywanie prezentacji w  celach rekla-
mowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, wydawanie 
i  aktualizacja tekstów reklamowych, pokazy [do  celów promocyj-
nych/reklamowych], przygotowywanie pokazów w celach reklamo-
wych, pokazy towarów dla celów reklamowych, dystrybucja produk-
tów do celów reklamowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, organizowanie losowania nagród w ce-
lach reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
przygotowywanie reklam na  zamówienie dla osób trzecich, rozpo-
wszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komu-
nikacyjnych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i mar-
ketingu, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, 
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe 
w  zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe 
i  marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, udostępnia-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej w  Internecie, organizowanie 
imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie i prowa-
dzenie pokazów w celach reklamowych, usługi reklamowe i promo-
cyjne oraz dotyczące ich  konsultacje, usługi reklamowe mające 
na  celu promowanie handlu elektronicznego, rozpowszechnianie 
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przy-
gotowywanie i  umieszczanie reklam na  rzecz osób trzecich, 

rozpowszechnianie reklam na  rzecz osób trzecich przez internet, 
doradztwo w  zakresie usług reklamowych i  promocyjnych, dostar-
czanie powierzchni reklamowych w  globalnej sieci komputerowej, 
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiają-
ce nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właściciela-
mi stron internetowych, zestawianie reklam w  celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich  na  stronach internetowych, promowanie towarów i  usług 
osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, pro-
mowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygoto-
wywanie reklam, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za po-
mocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz global-
nych sieci informacyjnych, usługi reklamowe w  celu zwiększania 
świadomości społecznej w  zakresie kwestii społecznych, usługi re-
klamowe w  celu zwiększania świadomości społecznej w  zakresie 
spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamo-
we obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w  zakresie kwestii i  inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe 
w  zakresie zwiększania świadomości społecznej na  temat korzyści 
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, teksty (tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych-), obróbka tekstów i usługi maszynopisania, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, 41 usługi pisania blogów, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), pisanie tekstów [innych niż tek-
sty reklamowe], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna pu-
blikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi 
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów 
edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, usługi pisania tek-
stów, przygotowywanie tekstów do  publikacji, usługi wydawnicze 
w  zakresie tekstów elektronicznych, publikacja tekstów w  postaci 
nośników elektronicznych, usługi pisania tekstów na potrzeby niere-
klamowe, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów 
pisanych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do  celów reklamowych, publikowanie książek, 
publikowanie multimedialne książek, publikowanie książek, czaso-
pism, publikowanie książek edukacyjnych, publikacja i redagowanie 
książek, publikowanie książek i  recenzji, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, publikowanie książek, magazynów, 
almanachów i czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
książek, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publika-
cja elektroniczna on-line periodyków i  książek, wydawanie czaso-
pism i  książek w  postaci elektronicznej, publikacja książek i  czaso-
pism elektronicznych online (nie  do  pobrania), usługi edukacyjne 
związane z technologią żywności, usługi edukacyjne dotyczące go-
towania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, publikacje 
multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, publi-
kacja i redagowanie książek, przygotowywanie tekstów do publikacji, 
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-
line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji [micro-publishing], publikacja elektronicz-
na on-line periodyków i książek, publikacja tekstów w postaci nośni-
ków elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-
-line [niepobieralnych], elektroniczna publikacja tekstów i  druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, udostępnianie z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu, nie do pobrania, 43 porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, 
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usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, doradztwo kulinarne, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinar-
nej, usługi w  zakresie gotowania posiłków, informacja o  usługach 
restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, informowanie i  porady w  zakresie przygotowywania 
posiłków, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji związanych z  przygotowywaniem 
żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi do-
radcze związane z technikami pieczenia, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i  napojów, usługi w  zakresie przygotowywania 
posiłków  .

(111) 342765 (220) 2020 12 28 (210) 522656
(151) 2021 05 28 (441) 2021 02 08
(732) O2O SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) skleplove
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trze-
cich do  zakupu odzieży, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do  zakupu usług telekomunikacyj-
nych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do za-
kupu treści multimedialnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu deta-
licznego związane z wózkami dziecięcymi, usługi handlu detalicznego 
on-line obejmującego nagraną muzykę i  nagrane filmy do  pobrania, 
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi 
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi han-
dlu detalicznego związane z  napojami alkoholowymi, usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu deta-
licznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detaliczne-
go związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi han-
dlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu 
detalicznego w  zakresie baterii, usługi handlu detalicznego związane 
z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego w zakresie aku-
mulatorów, usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 
usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można no-
sić na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publi-
kacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z pobie-
ralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do  produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego 
związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego związa-
ne z  preparatami do  włosów, usługi handlu detalicznego związane 
z  produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego w  związku 
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowe-
go sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do  domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowe-
go, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowe-
go, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosme-
tycznymi i  pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiała-
mi piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze  sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej związane z tele-
fonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-

nych sieci komputerowych związane z  napojami bezalkoholowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputero-
wych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie produktów delikatesowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czę-
ści samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w  zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ar-
tykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do  opalania się, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bi-
żuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowa-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji 
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze  sprzętem do  przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami 
papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami na-
ukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  artykułami do  szycia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparata-
mi do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do bu-
dowy, usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sztućcami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w  zakresie handlu 
i  usługi informacyjne dla konsumentów, organizowanie i  przeprowa-
dzanie aukcji za  pośrednictwem Internetu, usługi handlowe on-line, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licyta-
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cja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicz-
nej i  hurtowej, dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w  wyborze towarów i  usług, pośredniczenie w  umowach 
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów .

(111) 342766 (220) 2020 12 28 (210) 522662
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) MIIMOVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miimove
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 27 .05 .24, 24 .15 .01, 26 .11 .01, 
26 .11 .12, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 26 .04 .18
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi carsharin-
gu, usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, usługi kurier-
skie w zakresie dostarczania towarów, transport żywności, dostawa 
żywności, dostarczanie dokumentów .

(111) 342767 (220) 2020 12 28 (210) 522663
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) MIIMOVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miimove
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 24 .15 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi carsharin-
gu, usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, usługi kurier-
skie w zakresie dostarczania towarów, transport żywności, dostawa 
żywności, dostarczanie dokumentów .

(111) 342768 (220) 2020 12 28 (210) 522664
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) MIIMOVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 27 .05 .24, 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .04 .01, 

26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .18
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi carsharin-
gu, usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, usługi kurier-
skie w zakresie dostarczania towarów, transport żywności, dostawa 
żywności, dostarczanie dokumentów .

(111) 342769 (220) 2020 12 28 (210) 522665
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) MIIMOVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Miimove
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi carsharin-
gu, usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, usługi kurier-
skie w zakresie dostarczania towarów, transport żywności, dostawa 
żywności, dostarczanie dokumentów .

(111) 342770 (220) 2020 12 28 (210) 522666
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) MIIMOVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mi
(540) 

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .23, 27 .01 .02, 27 .01 .06, 26 .01 .01, 
26 .01 .06, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .07 .05
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi carsharin-
gu, usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, usługi kurier-
skie w zakresie dostarczania towarów, transport żywności, dostawa 
żywności, dostarczanie dokumentów .

(111) 342771 (220) 2020 12 28 (210) 522667
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) MIIMOVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miimove
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .12, 24 .15 .01, 
27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi carsharin-
gu, usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, usługi kurier-
skie w zakresie dostarczania towarów, transport żywności, dostawa 
żywności, dostarczanie dokumentów  .

(111) 342772 (220) 2020 12 28 (210) 522668
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) MIIMOVe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 26 .01 .06
(510), (511) 39 wypożyczanie środków transportu, usługi carsharin-
gu, usługi kurierskie w  zakresie dostarczania paczek, usługi kurier-
skie w zakresie dostarczania towarów, transport żywności, dostawa 
żywności, dostarczanie dokumentów .

(111) 342773 (220) 2020 12 28 (210) 522669
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 22
(732) CUBe OnlIne SeRVICeS  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cube online
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administro-
wanie działalnością gospodarczą, usługi marketingowe, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem i marketingu, administracja zwią-
zana z marketingiem, analiza związana z marketingiem, doradztwo 
biznesowe dotyczące marketingu, świadczenie doradztwa marketin-
gowego w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi reklamo-
we świadczone przez Internet, usługi reklamowe w  celu tworzenia 
tożsamości firmy i marki, 42 usługi w zakresie projektowania witryn 
internetowych, usługi w zakresie doradztwa technicznego, doradz-
two, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych  .

(111) 342774 (220) 2020 12 29 (210) 522675
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) RSI aIFM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RSI aIFM alTeRnaTIVe InVeSTMenT FUnD ManageR
(540) 

(591) ciemnoszary, ciemnożółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .02 .01, 26 .02 .18, 26 .02 .19
(510), (511) 36 usługi inwestowania w fundusze hedgingowe, usługi 
funduszy hedgingowych, usługi związane z  zarządzaniem fundu-
szami, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie funduszami 
inwestycyjnymi, zarządzanie funduszem, zarządzanie funduszem 
hedgingowym, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych .

(111) 342775 (220) 2020 12 29 (210) 522687
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 22
(732) KIJeŃSKa-KnOP aleKSanDRa, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vilq

(540) 

(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 03 .01 .24, 26 .11 .01, 26 .11 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w  stylu sportowym, odzież mę-
ska, damska i dziecięca .

(111) 342776 (220) 2020 12 29 (210) 522707
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 15
(732) De SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) let’s gOCOOK akademia kulinarna
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 16 .03 .17, 16 .03 .25, 26 .01 .02, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 przygotowywanie, prowadzenie i  organizowanie 
warsztatów, szkoleń kulinarnych, 43 udostępnienie pomieszczeń 
na spotkania, eventy kulinarne .

(111) 342777 (220) 2020 12 29 (210) 522709
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 08
(732) VOll InVeSTMenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) VOll InVeSTMenTS
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencja wynaj-
mu zakwaterowania [mieszkania], agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posia-
danych na  własność, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
ocena i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i  najmu nierucho-
mości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pomoc w  zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, pośrednictwo w  umowach kredytowych, pośred-
nictwo w  obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem Internetu, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budyn-
ków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi w  zakresie zakwaterowań, usługi wynajmu mieszkań, usługi 
w  zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania wła-
snością wakacyjną [timeshare], wynajem biur do coworkingu, wyna-
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jem nieruchomości, usługi związane z  inwestycjami przynoszącymi 
stałe dochody, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, finansowa-
nie projektów deweloperskich, usługi nabywania gruntu, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, planowanie inwestycji w  nieruchomości, 
usługi zbierania funduszy za  pośrednictwem strony crowfunding, 
finansowanie inwestycji budowlanych, pozyskiwanie kapitału, po-
bieranie czynszu, 37 budowanie nieruchomości, budownictwo, bu-
downictwo mieszkaniowe, informacja budowlana, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownic-
twa, konserwacja i naprawa budynków, budowanie domów .

(111) 342778 (220) 2020 12 29 (210) 522710
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 08
(732) VOll InVeSTMenTS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOll
(540) 

(591) złoty
(531) 26 .01 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencja wynaj-
mu zakwaterowania [mieszkania], agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posia-
danych na  własność, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
ocena i wycena nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i  najmu nierucho-
mości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pomoc w  zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, pośrednictwo w  umowach kredytowych, pośred-
nictwo w  obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem internetu, usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, 
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budyn-
ków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 
usługi w  zakresie zakwaterowań, usługi wynajmu mieszkań, usługi 
w  zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania wła-
snością wakacyjną [timeshare], wynajem biur do coworkingu, wyna-
jem nieruchomości, usługi związane z  inwestycjami przynoszącymi 
stałe dochody, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, finansowa-
nie projektów deweloperskich, usługi nabywania gruntu, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, planowanie inwestycji w  nieruchomości, 
usługi zbierania funduszy za  pośrednictwem strony crowfunding, 
finansowanie inwestycji budowlanych, pozyskiwanie kapitału, po-
bieranie czynszu, 37 budowanie nieruchomości, budownictwo, bu-
downictwo mieszkaniowe, informacja budowlana, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownic-
twa, konserwacja i naprawa budynków, budowanie domów .

(111) 342779 (220) 2020 12 29 (210) 522713
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 08
(732) aKSaK SeBaSTIan aPaRTaMeMnTy WOnDeR hOMe, 
legnica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) aPaRTaMenTy Wonder home
(540) 

(591) jasnoszary, jasnopomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 wynajem domów, wynajem mieszkań, wynajem nie-
ruchomości, wynajem domów do  wynajęcia, wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 
usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, 43 hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowa-
nie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, tymczasowy wynajem pokoi, 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, usłu-
gi agencji wynajmu mieszkań (time share), usługi obiektów gościn-
nych (zakwaterowanie), usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwa-
terowania (zarządzanie przyjazdami i wyjazdami), usługi w zakresie 
kwater wczasowych, usługi w  zakresie wymiany zakwaterowania 
(time share), usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie 
zakwaterowania, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowa-
nia, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymcza-
sowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w  domach 
i mieszkaniach .

(111) 342780 (220) 2020 12 29 (210) 522714
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 08
(732) InWeSTyCJe POlSKIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WanTeD architect
(510), (511) 16 almanachy [roczniki], biuletyny informacyjne, bro-
szury, czasopisma branżowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, 
gazety, kalendarze, karty indeksowe [artykuły papiernicze], identyfi-
katory [artykuły biurowe], katalogi sprzedaży wysyłkowej, katalogi, 
materiały drukowane, książki, nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], obrazy i zdjęcia, periodyki [czasopisma], plany, plany architekto-
niczne, publikacje drukowane, rysunki, ulotki, 19 altany [konstrukcje 
niemetalowej, budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki nie-
metalowe przenośne, domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 
domy modułowe, niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalo-
we dla budownictwa, domy z bali sprzedawane w formie zestawów, 
35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w  rejestrach, badania biznesowe, bezpośrednia reklama pocztowa, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do-), marketing ukierunkowany, prezentowanie produktów w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, profilowanie konsumentów 
do  celów komercyjnych tub marketingowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama koresponden-
cyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie 
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, udostępnianie informacji o  działalności gospo-
darczej za  pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingo-
we, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, organizowanie subskrypcji 
usług internetowych, reklama biznesowa stron internetowych, 36 
administrowanie domami czynszowymi, pobieranie czynszu, wy-
najem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem 
budynków, zarządzanie nieruchomością, dzierżawa nieruchomości, 
37 budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo porto-
we, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i  konserwacja 
rurociągów, budowa i  naprawa magazynów, budowa stoisk i  skle-
pów targowych, ciesielstwo, czyszczenie budynków od  wewnątrz, 
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czyszczenie budynków od zewnątrz, izolowanie budynków, instala-
cja narzędzi na  placach budowy, instalacja, konserwacja i  naprawa 
maszyn, instalowanie i  naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 
instalowanie i  naprawa pieców, instalowanie i  naprawa telefonów, 
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i  naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, konsultacje budow-
lane, malowanie, montaż rusztowań, montaż drzwi i okien, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, montaż wyposażenia kuchennego, 
murarstwo, mycie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, szlifo-
wanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapeto-
wanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi doradz-
twa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, 
wynajem koparek, wynajem pomp do  drenażu, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem sprzętu do  oczyszczania dróg, udzielanie 
informacji budowlanych za  pomocą środków elektronicznych, 39 
usługi transportu na  wycieczki ze  zwiedzaniem, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, usługi w  zakresie organizowania trans-
portu dla wycieczek, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypo-
życzanie kontenerów magazynowych, transport, rezerwacja miejsc 
na  podróż, rezerwacja transportu, wypożyczanie samochodów, 41 
organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], doradztwo-
-zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z  udziałem osób, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie  do  pobrania], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], 42 badania w  dziedzinie budownictwa, 
usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektu-
ry, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie  .graficzne materiałów-promocyjnych, opracowywanie 
projektów technicznych, kontrola jakości, badania techniczne, do-
radztwo w  zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], 43 domy turystyczne, wynajmowa-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem budynków przeno-
śnych, usługi rezerwacji pokojów .

(111) 342781 (220) 2020 12 29 (210) 522718
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) BIOTTS SPÓłKa aKCyJna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BIOTTS
(510), (511) 1 substancje chemiczne do stosowania jako półproduk-
ty w  produkcji leków, suplementów diety i  produktów farmaceu-
tycznych, substancje chemiczne do  stosowania jako półprodukty 
w  produkcji kosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego 
do  stosowania jako półprodukty w  produkcji leków, suplementów 
diety i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia natu-
ralnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków, 
mieszaniny substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia na-
turalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków, suple-
mentów diety i produktów farmaceutycznych, mieszaniny substancji 
chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowa-
nia jako półprodukty w produkcji kosmetyków, 3 kosmetyki nielecz-
nicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zę-
bów i higieny jamy ustnej, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, 
mydła i preparaty myjące, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upięk-
szania skóry twarzy, ciała, rąk i stóp, warg i paznokci, środki do my-
cia, układania, pielęgnacji, upiększania i  koloryzacji włosów, środki 
wybielające i  inne substancje stosowane w praniu, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 leki, produkty farma-
ceutyczne, preparaty medyczne i  weterynaryjne, środki sanitarne 
do  celów medycznych, dietetyczna żywność i  substancje dostoso-
wane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla nie-
mowląt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla ludzi, 
plastry i materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do zwalczania robac-
twa, fungicydy, herbicydy, 42 usługi w  zakresie badań naukowych 
i technicznych oraz ich planowania i projektowania, usługi w zakresie 

analiz i badań przemysłowych, usługi w zakresie badań laboratoryj-
nych oraz ich planowania i projektowania, usługi inżynieryjne, usługi 
inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi w zakresie projek-
towania i rozwoju komputerowego sprzętu i oprogramowania, prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na rzecz osób trze-
cich, usługi w zakresie testowania produktów, usługi kontrolne w od-
niesieniu do produktów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
wszystkich wymienionych wyżej usług, 44 usługi medyczne, usługi 
weterynaryjne, usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody zwierząt, usługi kosme-
tyczne, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i  leśnictwem, 
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych 
wyżej usług .

(111) 342782 (220) 2020 12 30 (210) 522743
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) gÓRnICZy KlUB SPORTOWy KaTOWICe, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) gKS KaTOWICe
(510), (511) 18 parasolki, plecaki, torby na kółkach, torby sportowe, 35 
edytorskie usługi w  dziedzinie reklamy, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama billboardowa, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespon-
dencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (druków, próbek, prospektów, broszur), 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż (promocja dla 
osób trzecich), telewizyjna (reklama), tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, wizerunek (kreowanie firmy, usług, towaru), 
wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wystawy (organizacja) w celach handlowych lub rekla-
mowych, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej 
i  obrazowej za  pomocą komputera, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego .

(111) 342783 (220) 2020 12 31 (210) 522750
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) BałaKIeR KaROl SZTUKaT, Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Ogee
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, panele okładzi-
nowe (niemetalowe-), niemetalowe panele ścienne, niemetalowe 
panele sufitowe, niemetalowe panele podłogowe, płytki gipsowe, 
płytki stiukowe, listwy dekoracyjne (niemetalowe-), rozetki [ozdo-
by sufitowe] z  materiałów niemetalowych, gzymsy niemetalowe, 
ozdobne otynkowanie dekoracyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej oraz poprzez sklep internetowy: materiałów budowlanych, 
materiałów wykończeniowych, dekoracji ściennych i sufitowych, pa-
neli gipsowych, płytek, sztukaterii, listew dekoracyjnych, chemii bu-
dowlanej, klejów, gruntu do ścian, farb .

(111) 342784 (220) 2020 12 31 (210) 522770
(151) 2021 06 04 (441) 2021 02 15
(732) BOCheR PaWeł TeRMOOPTIMa, Przęsocin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bimini Motor Boats
(510), (511) 12 łodzie, w  tym: łodzie rekreacyjne, łodzie sportowe, 
łodzie motorowe, łodzie wiosłowe, łodzie wędkarskie, łodzie żaglo-
we, łodzie mieszkalne, jachty, jachty silnikowe, motorówki, pontony, 
promy, szalupy, barki [łodzie], pojazdy do poruszania się po wodzie, 
pojazdy podwodne, pojazdy do  poruszania się po  morzu, fotele 
do łodzi, części zamienne do łodzi, osprzęt łodzi, elektrycznie napę-
dzane pojazdy wodne, kadłuby statków, kanu, maszty do łodzi, odbi-
jacze dostatków, osprzęt łodzi i jachtów, ożebrowania statków [wrę-
gi, pogłębiarki [łodzie], ramy wręgowe], śruby napędowe do  łodzi, 
wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe, zdalnie sterowane pojazdy 
do inspekcji podwodnych, żurawiki łodziowe, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi infor-
macyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych motorówek, jachtów, jachtów 
silnikowych, pontonów, promów, szalup, barek [łodzie], łodzi, w tym: 
łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wio-
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słowych, łodzi wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, 
pojazdów do  poruszania się po  wodzie, pojazdów podwodnych, 
pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych pojaz-
dów do inspekcji podwodnych, elektrycznie napędzanych pojazdów 
wodnych, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych części zamiennych do łodzi, 
osprzętu łodzi, foteli do  łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów 
do  łodzi, odbijaczy do  statków, osprzętu łodzi i  jachtów, ożebro-
wania statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych do  łodzi, 
wioseł, wioseł do  canoe, wioseł rufowych, żurawików łodziowych, 
37 montaż, naprawa i konserwacja motorówek, jachtów, jachtów sil-
nikowych, pontonów, promów, szalup, barek [łodzie], łodzi, w  tym: 
łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wio-
słowych, łodzi wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, 
pojazdów do  poruszania się po  wodzie, pojazdów podwodnych, 
pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych pojaz-
dów do inspekcji podwodnych, elektrycznie napędzanych pojazdów 
wodnych, montaż, naprawa i konserwacja części zamiennych do ło-
dzi, osprzętu łodzi, foteli do łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów 
do łodzi, odbijaczy do statków, osprzętu łodzi i jachtów, ożebrowania 
statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych do łodzi, wioseł, 
wioseł do canoe, wioseł rufowych, żurawików łodziowych .

(111) 342785 (220) 2020 12 31 (210) 522772
(151) 2021 06 04 (441) 2021 02 15
(732) BOCheR PaWeł TeRMOOPTIMa, Przęsocin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BIMInI
(510), (511) 12 łodzie, w  tym: łodzie rekreacyjne, łodzie sportowe, 
łodzie motorowe, łodzie wiosłowe, łodzie wędkarskie, łodzie żaglo-
we, łodzie mieszkalne, jachty, jachty silnikowe, motorówki, pontony, 
promy, szalupy, barki [łodzie], pojazdy do poruszania się po wodzie, 
pojazdy podwodne, pojazdy do  poruszania się po  morzu, fotele 
do łodzi, części zamienne do łodzi, osprzęt łodzi, elektrycznie napę-
dzane pojazdy wodne, kadłuby statków, kanu, maszty do łodzi, odbi-
jacze dostatków, osprzęt łodzi i jachtów, ożebrowania statków [wrę-
gi, pogłębiarki [łodzie], ramy wręgowe], śruby napędowe do  łodzi, 
wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe, zdalnie sterowane pojazdy 
do inspekcji podwodnych, żurawiki łodziowe, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi infor-
macyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, sprzedaż za  pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych motorówek, jachtów, jachtów 
silnikowych, pontonów, promów, szalup, barek [łodzie], łodzi, w tym: 
łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wio-
słowych, łodzi wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, 
pojazdów do  poruszania się po  wodzie, pojazdów podwodnych, 
pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych pojaz-
dów do inspekcji podwodnych, elektrycznie napędzanych pojazdów 
wodnych, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych części zamiennych do łodzi, 
osprzętu łodzi, foteli do  łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów 
do  łodzi, odbijaczy do  statków, osprzętu łodzi i  jachtów, ożebro-
wania statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych do  łodzi, 
wioseł, wioseł do  canoe, wioseł rufowych, żurawików łodziowych, 
37 montaż, naprawa i konserwacja motorówek, jachtów, jachtów sil-
nikowych, pontonów, promów, szalup, barek [łodzie], łodzi, w  tym: 
łodzi rekreacyjnych, łodzi sportowych, łodzi motorowych, łodzi wio-
słowych, łodzi wędkarskich, łodzi żaglowych, łodzi mieszkalnych, 
pojazdów do  poruszania się po  wodzie, pojazdów podwodnych, 
pojazdów do poruszania się po morzu, zdalnie sterowanych pojaz-
dów do inspekcji podwodnych, elektrycznie napędzanych pojazdów 
wodnych, montaż, naprawa i konserwacja części zamiennych do ło-
dzi, osprzętu łodzi, foteli do łodzi, kadłubów statków, kanu, masztów 
do łodzi, odbijaczy do statków, osprzętu łodzi i jachtów, ożebrowania 
statków [wręgi, ramy wręgowe], śrub napędowych do łodzi, wioseł, 
wioseł do canoe, wioseł rufowych, żurawików łodziowych .

(111) 342786 (220) 2020 12 31 (210) 522784
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) WITKOWSKa agnIeSZKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) On her Way

(540) 

(591) srebrny, złoty, czarny
(531) 01 .15 .11, 26 .04 .05, 26 .04 .02, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, coaching w zakresie życia osobi-
stego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, 
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakre-
sie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskona-
lenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w za-
kresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo 
zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyj-
ne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching, edukacja do-
rosłych, edukacja (informacje dotyczące-), edukacja (informacje o-), 
edukacja [nauczanie], publikacja materiałów edukacyjnych, publiko-
wanie, publikowanie fotografii, publikowanie podręczników szkole-
niowych, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników 
dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, usługi pisania blogów, 
doradztwo w  zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w  zakresie 
treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, do-
starczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji 
edukacyjnych, edukacja, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa 
dla młodych ludzi, edukacyjne usługi doradcze, fitness kluby, infor-
macja o  edukacji, informacje dotyczące kariery zawodowej i  usługi 
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), in-
formacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, in-
struktaż w zakresie pielęgnacji ciała, instruktaż w zakresie obycia to-
warzyskiego, instruktaż w  zakresie treningu kondycyjnego, 
kształcenie na  uniwersytetach i  w  szkołach wyższych, kształcenie 
praktyczne [pokazy], kształcenie uzupełniające [pomaturalne], kursy 
edukacyjne dotyczące projektowania, kursy edukacyjne dotyczące 
finansów, kursy instruktażowe, kursy instruktażowe w  zakresie od-
chudzania, kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, kur-
sy korespondencyjne dotyczące dbania o dom, kursy koresponden-
cyjne dotyczące inwestycji osobistych, kursy korespondencyjne 
dotyczące inwestowania, kursy rozwijające umiejętności konsultacyj-
ne, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodo-
wej, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w zakresie 
badań i rozwoju, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe związa-
ne z  analizą systemów, kursy szkolne w  zakresie pomocy w  nauce, 
kursy szkolne związane z  przygotowaniem do  egzaminów, kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, mentoring akademicki na rzecz dzie-
ci w wieku szkolnym, nauczanie, nauczanie praktyk medytacyjnych, 
nauczanie terapii w  zakresie pracy z  ciałem, nauczanie w  szkołach 
z kursami przygotowawczymi, nauczanie w zakresie pielęgnacji uro-
dy, nauczanie w  zakresie robótek ręcznych, nauczanie w  zakresie 
sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, nauka fotogra-
fii, nauka fryzjerstwa, nauka projektowania wnętrz, ocena orientacji 
zawodowej, opracowywanie kursów edukacyjnych i  egzaminów, 
ocena nauczania w  celu zapobiegania trudnościom w  uczeniu się, 
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i  przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organi-
zacja wystaw w  celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizo-
wanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i  prowadzenie wykładów w  celach szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, organizowanie i  prowadzenie kursów w  szkołach 
dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem za-
wodowym, organizowanie kursów stosujących metody nauki samo-
dzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projek-
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towaniem, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie 
kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie 
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizo-
wanie prezentacji do  celów edukacyjnych, organizowanie progra-
mów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących szko-
leń, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów 
zawodowych i kursów szkoleniowych, prowadzenie konferencji edu-
kacyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie kur-
sów, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i  warsztatów, pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie se-
minariów szkoleniowych związanych z  zarządzaniem czasem, pro-
wadzenie seminariów instruktażowych związanych z  organizacją 
czasu, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia w  zakresie 
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnie-
nia, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pro-
jektowania, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkole-
nia w  zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia 
z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szko-
lenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, szkolenie 
i instruktaż, szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupo-
wych, szkolenie w  zakresie kosmetyki i  urody, szkolenie w  zakresie 
sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkole-
nie zaawansowane, szkolenie związane z karierą zawodową, trening 
medytacji, trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, 
trening umiejętności zawodowych, udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udo-
stępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie kursów szko-
leniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów szkoleniowych 
dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych 
zawodów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi 
przygotowujących do zatrudnienia, udostępnianie materiałów egza-
minacyjnych i testów, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia 
dla młodych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do zajęć z wy-
chowania fizycznego, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  prowa-
dzenia szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach naucza-
nia, udostępnianie obiektów i  sprzętu do  szkoleń w  zakresie 
umiejętności pracowniczych, udostępnianie obiektów i sprzętu tre-
ningowego, udzielanie informacji związanych z  kształceniem usta-
wicznym za  pośrednictwem Internetu, udzielanie kursów szkolenia 
zawodowego, usługi doradcze dotyczące edukacji i  szkoleń, usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i  prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze 
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi do-
radcze w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa 
edukacyjnego, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacji dla doro-
słych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacji percepcyjnej, usłu-
gi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespon-
dencyjne, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farmacji, 
usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne do-
tyczące medytacji, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycz-
nej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne doty-
czące nadużywania substancji uzależniających, usługi edukacyjne 
dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące zarzą-
dzania, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, 
usługi edukacyjne dotyczące religii, usługi edukacyjne dotyczące 
wywoływania zdjęć, usługi edukacyjne i  instruktażowe w  zakresie 
sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruk-
tażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi edukacyjne świadczone 
przez instytuty doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne w po-
staci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w  zakresie 
rozwoju duchowego, usługi edukacyjne w zakresie fotografii, usługi 
edukacyjne z zakresu farmacji, usługi edukacyjne z zakresu medycy-
ny, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi 
edukacyjne związane z jogą, usługi edukacyjne związane z zabiega-
mi terapeutycznymi, usługi edukacyjne związane z rozwojem spraw-
ności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z modą, usługi 
fitness klubów, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, 
usługi mentoringu biznesowego, usługi kształcenia praktycznego, 
usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania percepcyj-
nego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi na-

uczania w  zakresie metod pedagogicznych, usługi nauki na  odle-
głość świadczone online, usługi oceny w  zakresie sprawności 
fizycznej do celów szkoleniowych, usługi organizowania i prowadze-
nia warsztatów szkoleniowych, usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, usługi szkół pielęgnacji urody, usługi szkolenia dla personelu, 
usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, usługi 
szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe dotyczące przemówień, 
usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, usługi szkoleniowe do-
tyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe związane ze spraw-
nością fizyczną [fitness], usługi szkoleniowe związane z terapią doty-
czącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez hipnozę, usługi trene-
rów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe 
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kur-
sów szkoleniowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi 
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, usługi w zakresie wy-
kładów związane z  umiejętnościami zarządzania, usługi w  zakresie 
zapewniania kursów szkoleniowych, warsztaty w  celach edukacyj-
nych, warsztaty w  celach szkoleniowych, wyznaczanie standardów 
szkoleń, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, za-
pewnianie instruktażu związanego z  ćwiczeniami, zapewnianie kur-
sów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów edukacyj-
nych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, 
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowe-
go, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym za-
rządzaniem czasem, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych online, zapewnianie seminariów 
szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętno-
ści zawodowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i  nauczania, za-
pewnianie szkoleń online, 44 analiza kosmetyczna, doradztwo doty-
czące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo 
świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie pielęgnacji 
ciała i  urody, doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, do-
radztwo w zakresie urody, elektroliza kosmetyczna, elektroliza do ce-
lów kosmetycznych, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja 
urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosme-
tyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg la-
serowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pa-
jączków, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie 
produktów kosmetycznych na  ciało, pielęgnacja stóp, pielęgnacja 
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękno-
ści, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług przez sa-
lony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji 
w  dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze 
dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usłu-
gi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobi-
ście, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, 
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetycz-
ne w  zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetyczne, usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, badanie osobowości do  celów psy-
chologicznych, badania psychologiczne, badanie osobowości [usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego], doradztwo dotyczące psycholo-
gicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące 
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo 
psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną, kon-
sultacje psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, leczenie psy-
chologiczne, opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, 
poradnictwo psychologiczne dla personelu, porady psychologiczne, 
przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie 
testów psychologicznych do  celów medycznych, przeprowadzanie 
testów psychologicznych, przeprowadzanie testów psychometrycz-
nych do celów medycznych, przygotowywanie profili psychologicz-
nych, przygotowywanie profilów psychologicznych do  celów me-
dycznych, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, sporządzanie 
raportów psychologicznych, terapia psychologiczna dla małych dzie-
ci, terapia sztuką, testy psychiatryczne, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udzielanie informacji dotyczą-
cych modyfikacji zachowania, udzielanie informacji z  zakresu psy-
chologii, usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczą-
ce zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego 
w  zakresie sportu, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, 
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usługi psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psycho-
logicznych, usługi w  zakresie oceny osobowości [usługi w  zakresie 
zdrowia psychicznego], usługi w  zakresie oceny psychologicznej, 
usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie psychologii dla 
osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie testów psychologicz-
nych, zapewnianie leczenia psychologicznego, higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, higiena i  pielęgnacja urody dla ludzi, usługi 
w  zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], 
dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie] .

(111) 342787 (220) 2020 12 31 (210) 522826
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) POCIĘgIel gRZegORZ agenCJa OChROny heKTOR,  
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heKTOR
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 26 .01 .03, 26 .04 .06, 26 .04 .18, 26 .03 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 45 Usługi związane z ochroną osób i mienia, usługi de-
tektywistyczne, doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa, Kontrola 
przedsiębiorstw w  zakresie bezpieczeństwa, monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych .

(111) 342788 (220) 2021 02 16 (210) 522841
(151) 2021 06 25 (441) 2021 03 08
(732) SIegeR agnIeSZKa InDyWIDUalna PRaKTyKa leKaRSKa, 
Sopot (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) 3ORThO
(510), (511) 10 aparaty ortodontyczne .

(111) 342789 (220) 2020 12 30 (210) 522842
(151) 2021 06 04 (441) 2021 02 15
(732) SeRIS KOnSalneT CleanIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q BOT
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 18 .01 .07, 18 .01 .14, 15 .01 .25
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie: środki zmiękcza-
jące do celów pralniczych, środki wybielające stosowane w pralnic-
twie (ultramaryna), płyny do  prania, proszki do  prania, preparaty 
do prania chemicznego, powietrze sprężone w puszce do czyszcze-

nia i  odkurzania, amoniak do  czyszczenia: amoniak [alkalia lotne] 
stosowany jako detergent, preparaty wybielające i  inne substancje 
do użytku w praniu, środki wygładzające i nadające praniu połysk, 
preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do mycia do użytku do-
mowego, soda wybielająca, soda krystaliczna do czyszczenia, wosk 
pralniczy, zapachowe woski, preparaty do  usuwania wosku, środki 
do usuwania wosku, środek do usuwania wosku z podłóg, preparaty 
do usuwania wosku z podłóg, środki do usuwania wosku z podłóg 
[preparaty do  szorowania], mydło [detergent], środki polepszające 
działanie detergentów, detergenty piorące do  użytku profesjonal-
nego, kulki do prania z detergentem, detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, preparaty do odbarwiania, preparaty 
czyszczące do  samochodów, preparaty do  czyszczenia tapet, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, aerozole czyszczące, aerozole 
odtłuszczające, antypoślizgowe płyny do  podłóg, antypoślizgowy 
wosk do  podłóg, detergenty do  muszli klozetowych, detergenty 
do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie do-
mowym, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kreda 
czyszcząca, ług sodowy, lakiery (środki do  usuwania-), mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mie-
szanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania 
plam, mieszanki do  mycia okien, mieszanki do  pielęgnacji podłóg, 
mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę, mydła do użytku 
domowego, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski do podłóg, 
pasta do podłogi, płyny do czyszczenia, płyny do szorowania, prepa-
raty czyszczące do dywanów, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty czyszczące do stosowania na płyt-
kach, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do prania, proszek 
do szorowania, proszki do polerowania, ściereczki nasączane deter-
gentami, do czyszczenia, środki czyszczące, środki do polerowania, 
substancje do  szorowania, wosk do  podłóg, 7 odkurzacze, worki 
do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, węże 
do  odkurzaczy, torby do  odkurzaczy, odkurzacze do  celów prze-
mysłowych, odkurzacze do  czyszczenia powierzchni, odkurzacze 
do  celów domowych, odkurzacze do  użytku domowego, maszyny 
do czyszczenia dywanów, urządzenia do prania dywanów, elektrycz-
ne odkurzacze do  dywanów, maszyny elektryczne do  czyszczenia 
dywanów, maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, polerki 
elektryczne, polerki do podłogi, maszyny do polerowania, maszyny 
do  polerowania podłóg, maszyny do  czyszczenia przemysłowego 
[polerki], maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], elektryczne 
maszyny do czyszczenia [polerowania] butów, instalacje odsysające 
pył do czyszczenia, elektryczne mopy parowe, pługi śnieżne, pługi 
do usuwania darni, pralki, kosiarki, 9 optyczne urządzenia pomiaro-
we, optyczne elementy pomiarowe, pomiarowe (urządzenia-), po-
miarowe (przyrządy-), urządzenia pomiarowe, automatyczne urzą-
dzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, urządzenia monitoru-
jące, elektryczne, czujniki, detektory i  instrumenty monitorujące, 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i  kontrolujące, 
elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, urządze-
nia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż stosowane 
w pojazdach], elektryczne i elektroniczne alarmy anty włamaniowe, 
urządzenia do analizy gazów, urządzenia przeciwpożarowe, systemy 
zraszaczy do gaszenia ognia, komputery, urządzenia do komunika-
cji wewnętrznej, skanery, bankomaty, procesory główne (CPU), radia 
[odbiorniki radiowe], 12 autokary, ciężarówki, furgony [pojazdy], 
pojazdy, motocykle, skutery [pojazdy], pojazdy elektryczne, pojaz-
dy opancerzone, drony, pojazdy zdalnie sterowane, pojazdy zdalnie 
sterowane, inne niż zabawki, samochody, 35 działalność gospodar-
cza (doradztwo w  zakresie zarządzania-), administrowanie działal-
nością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi w  zakresie przenoszenia 
pracowników, usługi w zakresie relokacji pracowników, tymczasowe 
wyznaczenie pracowników, 37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie 
domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie fabryk, 
sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, sprzątanie pomieszczeń biu-
rowych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów prze-
mysłowych, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów 
miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie 
budynków i  terenów przemysłowych, sprzątanie biur na  podsta-
wie umowy, sprzątanie klubów na  podstawie umowy, sprzątanie 
centrów rekreacyjnych na  podstawie umowy, sprzątanie budyn-
ków biurowych i  lokali handlowych, usługi czyszczenia związane 
ze  sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych 
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ze  sprzątaniem budynków, sprzątanie obiektów przed imprezami 
i  po  imprezach, usługi demontażu, 39 transport odpadów, wywóz 
odpadów [transport], usługi wywozu odpadów, 40 usuwanie odpa-
dów [obróbka odpadów], niszczenie odpadów, obróbka [recykling] 
odpadów, niszczenie odpadów i śmieci, doradztwo związane z nisz-
czeniem odpadów i śmieci, doradztwo związane z recyklingiem od-
padów i śmieci .

(111) 342790 (220) 2021 01 04 (210) 522870
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) aFlOFaRM FaRMaCJa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CanDIVagIn
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do  celów 
leczniczych w  postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 342791 (220) 2021 01 04 (210) 522876
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) aFlOFaRM FaRMaCJa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Pabianice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) leRnIDUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suple-
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do  celów 
leczniczych w  postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz-
ków, pianek, aerozoli, gum, lizaków .

(111) 342792 (220) 2021 01 07 (210) 522905
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) SUPeRDROB SPÓłKa aKCyJna, Karczew (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURCZaK FaRMeRSKI
(540) 

(591) zielony, beżowy
(531) 02 .01 .15, 02 .01 .21, 02 .01 .23, 03 .07 .03, 09 .01 .10, 25 .01 .15, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso konserwowane, mięso 
mrożone, mięso świeże, drób, nieżywy, ekstrakty drobiowe, głębo-
ko mrożony drób, gotowe posiłki gotowane składające się całkowi-
cie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny 
składnik], mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, mrożony 
drób, świeży drób, przekąski na bazie mięsa, patyczki mięsne, mięso 
w plasterkach .

(111) 342793 (220) 2021 01 07 (210) 522912
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) MaRynOWSKI PaWeł, Kielce (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(540) 

(591) ciemnoczerwony, brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, 
biały
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .23, 29 .01 .15
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, przygotowywanie posiłków i napo-
jów, lodziarnie, restauracje oferujące dania na  wynos, serwowanie 
jedzenia i napojów, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych re-
stauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracyjne .

(111) 342794 (220) 2021 01 07 (210) 522914
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) elITe PaRTneRS lOgISTICS 2 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elITe lOgISTICS
(540) 

(591) pomarańczowy, fioletowy
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 udostępnianie miejsc na  reklamy w  budowanych 
i  administrowanych budynkach mieszkalnych, biurowych, maga-
zynowych, przemysłowych, garażowych, rekreacyjno-sportowych 
i  w  budowlach użyteczności publicznej, 36 usługi deweloperskie 
i inwestycyjne takie jak: zakupy nieruchomości, uzyskiwanie wyma-
ganych zezwoleń na budowę, finansowanie inwestycji ze źródeł wła-
snych i  kredytów bankowych, komercjalizacja nieruchomości, wy-
najmowanie budynków mieszkalnych, biurowych oraz powierzchni 
w  tych obiektach, rozliczenia finansowe transakcji związanych 
z kupnem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości, zarządzanie nie-
ruchomościami, 37 usługi budowlane w  zakresie budowy budyn-
ków mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych, 
garażowych, rekreacyjno-sportowych, usługi budowlane w zakresie 
budowli użyteczności publicznej takich jak: drogi dojazdowe, cen-
trale telefoniczne, zbiorniki wody retencyjnej, nadzór budowlany, 39 
wynajmowanie budynków garażowych i  miejsc parkingowych, hal 
i obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz powierzchni w tych 
obiektach, 42 projekty architektoniczne .

(111) 342795 (220) 2021 01 05 (210) 522920
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) eneRgO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Bielsk Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOgROSZeK Popularny
(540) 

(591) czarny, żółty, czerwony, bordowy, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .05, 25 .05 .02, 25 .07 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 4 węgiel .



44 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO nr 27/2021

(111) 342796 (220) 2021 01 05 (210) 522921
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) BORaWSKI JeRZy USłUgI TRanSPORTOWe, Pisz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chill out BOWlIng
(540) 

(531) 21 .03 .03, 26 .15 .01, 24 .17 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle [dziesię-
cioma kręglami] .

(111) 342797 (220) 2021 01 07 (210) 522923
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) BIelenDa KOSMeTyKI naTURalne  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Milky Primer
(510), (511) 3 bazy pod makijaż .

(111) 342798 (220) 2021 01 05 (210) 522925
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 15
(732) gRaBOWSKI KRZySZTOF, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRaChy na laChy
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio-wideo], kasety video, kasety 
magnetofonowe, 25 bluzki, koszulki z nadrukiem, 35 reklama radio-
wa, telewizyjna, marketing, 41 usługi związane z kulturą i oświatą .

(111) 342799 (220) 2021 01 07 (210) 522926
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) FIBeRCaRe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olkusz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKROnIZOWany BłOnnIK OWSIany złote ziarno
(540) 

(591) złoty, szary
(531) 05 .13 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .07 .03, 05 .07 .02
(510), (511) 30 chleb, bułki, bułki słodkie, ciastka, produkty spożyw-
cze na bazie owsa, zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, zbo-
ża do żywności do spożycia przez ludzi .

(111) 342800 (220) 2021 01 07 (210) 522927
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) BIelenDa KOSMeTyKI naTURalne  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Sweet lips
(510), (511) 3 niemedyczne kosmetyki do pielęgnacji ust .

(111) 342801 (220) 2020 12 28 (210) 522637
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) CannaBy DISTRIBUTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cannabymed
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki natural-
ne, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i  paznokci, kremy, emulsje i  żele nawilżające, 
ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, 
mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, maski kosmetyczne, żele 
do  użytku kosmetycznego, olejki do  twarzy, kosmetyczne peelin-
gi do ciała, szampony, odżywki do włosów, olejki do włosów, środki 
do higieny jamy ustnej, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
naturalne olejki eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], olejek konopny, 
5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, prze-
ciwutleniacze, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty uśmierza-
jące ból, preparaty pobudzające apetyt, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne do  celów farmaceutycznych, olejki 
lecznicze, krople witaminowe, napoje stosowane w  lecznictwie, na-
poje ziołowe do  użytku leczniczego, suplementy diety zawierające 
olej z konopi siewnych, preparaty weterynaryjne, dodatki odżywcze 
do  celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, środki 
sanitarne do  celów medycznych, żywność dla dzieci i  niemowląt, 
plastry, opatrunki, syntetyczne materiały do stosowania w produkcji 
gipsów, preparaty i artykuły dentystyczne, materiały do plombowa-
nia zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki odkażające, preparaty do niszczenia robactwa, fungicydy, her-
bicydy, 29 oleje roślinne do celów spożywczych, oleje konopne do ce-
lów spożywczych, oleje z dodatkiem ekstraktów roślinnych .

(111) 342802 (220) 2020 12 28 (210) 522638
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) CannaBy DISTRIBUTIOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, 
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, kremy, emulsje i żele nawilżające, ekstrakty zioło-
we do celów kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, mydła kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, maski kosmetyczne, żele do użytku kosmetycz-
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nego, olejki do twarzy, kosmetyczne peelingi do ciała, szampony, od-
żywki do włosów, olejki do włosów, środki do higieny jamy ustnej, olejki 
esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, naturalne olejki eteryczne, ter-
peny [olejki eteryczne], olejek konopny, 5 suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, przeciwutleniacze, witaminy i preparaty wi-
taminowe, preparaty uśmierzające ból, preparaty pobudzające apetyt, 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, olejki lecznicze, krople witaminowe, napoje stosowane 
w lecznictwie, napoje ziołowe do użytku leczniczego, suplementy diety 
zawierające olej z konopi siewnych, preparaty weterynaryjne, dodatki 
odżywcze do  celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, 
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dla dzieci i niemowląt, 
plastry, opatrunki, syntetyczne materiały do  stosowania w  produkcji 
gipsów, preparaty i artykuły dentystyczne, materiały do plombowania 
zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środ-
ki odkażające, preparaty do niszczenia robactwa, fungicydy, herbicydy, 
29 oleje roślinne do celów spożywczych, oleje konopne do celów spo-
żywczych, oleje z dodatkiem ekstraktów roślinnych .

(111) 342803 (220) 2020 12 28 (210) 522653
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 22
(732) aUTO PaRTneR Jan gaRCaReK I anDRZeJ gaRCaReK 
SPÓłKa JaWna, Ociąż (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaRCaReK
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .11, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz usłu-
gi sprzedaży detalicznej i  hurtowej świadczone on-line w  zakresie 
następujących towarów: pojazdy i  środki transportu, samochody, 
samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody do-
stawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, przenośne foteliki 
dziecięce do samochodów, 36 usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojaz-
dów, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpie-
czeniowych, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, wycena 
i  obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z  tytułu 
ubezpieczenia innego niż na  życie, usługi finansowania samocho-
dów, wycena używanych samochodów, 37 naprawa i  konserwacja 
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mecha-
nicznych i części do nich, konserwacja i naprawa opon, przegląd po-
jazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, malowanie 
pojazdów mechanicznych, tapicerowanie siedzeń w pojazdach, usłu-
gi stacji naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojaz-
dów, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów .

(111) 342804 (220) 2020 12 28 (210) 522654
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) VFM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VFM Real estate
(540) 

(591) szary, złoty
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .12, 26 .04 .03, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 

26 .11 .12, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i  wynajmu budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w  zakre-
sie wynajmu gruntów, agencja wynajmu zakwaterowania [miesz-
kania], wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, agencje 
nieruchomości, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościa-
mi, usługi zarządzania nieruchomościami, finansowanie nierucho-
mości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, doradztwo finansowe związane z  inwestowaniem 
w  nieruchomości, ocena i  wycena nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
średnictwo w  obrocie nieruchomościami, powiernictwo nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, wynajem 
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na  wynajem, 
usługi deweloperskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w za-
kresie pozyskiwania nieruchomości i  pozyskiwanie środków finan-
sowych, wynajmowanie i  dzierżawa majątku nieruchomego, admi-
nistrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów 
najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprze-
daż za  pośrednictwem Internetu nieruchomości z  rynku wtórnego 
i  pierwotnego, pośrednictwo w  kupnie i  sprzedaży nieruchomości 
oraz gruntów, usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów 
budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybu-
dowanych lokali i domów, 37 budownictwo, usługi budowlane w za-
kresie stawiania budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi 
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze i  infor-
macyjne dotyczące budownictwa, betonowanie, budowa budyn-
ków na zamówienie, budowa fabryk, budowa i konserwacja rurocią-
gów, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa 
i  naprawa magazynów, budowa konstrukcji stalowych na  budynki, 
budowa stropów, budowa ścian, budowa fundamentów budynków, 
budowa hal sportowych, budowa kompleksów biznesowych, budo-
wa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, 
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości 
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nie-
ruchomości przemysłowych, budownictwo przemysłowe, montaż 
i  naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, izola-
cja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja 
materiałów izolacyjnych w  budynkach, na  dachach i  w  konstruk-
cjach, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalo-
wanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, izolowanie 
budynków, konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, konsul-
tacje budowlane, nadzór budowlany, usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów budowlanych, nadzorowanie konstruowania 
budynków, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad robotami 
budowlanymi, nadzór budowlany na  miejscu inwestycji w  zakresie 
obiektów inżynierii wodno-lądowej, rozbiórka budynków, usługi 
doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
usługi doradztwa w  zakresie budowy budynków, konstruowanie 
budynków mieszkalnych i handlowych, wznoszenie centrów handlo-
wych, malowanie, malowanie budynków, malowanie powierzchni 
budynków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, montaż rusztowań, murarstwo, usługi tynkowania, układanie 
kabli, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budyn-
ków podczas budowy, zabezpieczanie przed korozją, wznoszenie 
strukturalnych konstrukcji stalowych, prace budowlane w  zakresie 
konstrukcji stalowych, usługi zarządzania budową, usługi wykonaw-
ców instalacji elektrycznych, budowanie nieruchomości, usługi w za-
kresie instalacji elektrycznych, zagospodarowywanie gruntu pod 
zabudowę, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, 
montaż płyt ściennych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, re-
montowanie budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, wy-
równywanie terenu budowy, wylewanie (układanie) fundamentów, 
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, za-
rządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowa-
nia budynków, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie 
obiektów przemysłowych, nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nie-
ruchomości, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane 
z  robotami budowlanymi, przygotowanie terenu [budownictwo], 
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zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, podziem-
ne prace budowlane w zakresie systemu rur, usługi w zakresie kon-
strukcji hydraulicznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
okablowania, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania 
fundamentów, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 
usługi wykonawców w  zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi 
wykonawców w  zakresie instalacji wentylacyjnych, roboty ziemne, 
roboty wodno-inżynieryjne, budowanie konstrukcji żelbetowych 
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i  wznoszących, usługi 
deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego .

(111) 342805 (220) 2020 12 29 (210) 522659
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 08
(732) KUBIŚ MagDalena aKaDeMIa TORTU, nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aKaDeMIa TORTU
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .09, 27 .05 .11, 27 .05 .24, 
27 .03 .15, 20 .07 .02, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 
26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line (nie do pobrania), przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, edukacja online z  kompu-
terowej bazy danych lub za  pomocą Internetu czy  ekstranetów, 
elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamowe, 
w  Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych online, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń online, 
zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi nauki na  odle-
głość świadczone online, udzielanie informacji edukacyjnych online 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, or-
ganizacja webinariów .

(111) 342806 (220) 2020 12 29 (210) 522670
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) KhanChanDanI ChanDanKUMaR CRK, Sękocin nowy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeISTeR tools
(540) 

(591) szary, ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 15 .07 .01, 15 .07 .19, 15 .07 .21, 29 .01 .14, 27 .05 .01, 14 .07 .01, 
14 .07 .06, 14 .07 .09, 26 .04 .02, 26 .04 .22, 26 .13 .25
(510), (511) 35 usługa sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach sta-
cjonarnych i poprzez sieć Internet następujących towarów narzędzia 
ręczne: klucze płaskie, klucze oczkowe, grzechotki, nasadki, klucze 
trox, zestawy kluczy, młotki ślusarskie, młotki gumowe, siekiery, wkrę-
taki, uchwyty do bitów, nożyce, noże, pilniki, brzeszczoty, piły ręcz-
ne, szczypce i ściągacze, ściski, obcęgi, śrubokręty, elektronarzędzia: 

wkrętarki, wiertarki, wiertarko wkrętarki, wiertarki udarowe, wiertarki 
akumulatorowe, młotowiertarki, pistolety do kleju na gorąco, lutow-
nice, piły spalinowe, piły elektryczne, wyrzynarki, pilarki tarczowe, 
pilarki tarczowe stołowe, piły ukośnice, pompy do  wody, narzędzia 
pomiarowe: czujniki, kompasy, koła pomiarowe, kątomierze, miarki, 
metrówki, poziomice, suwmiarki, zestawy narzędzi pomiarowych, 
narzędzia ogrodowe: kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, podka-
szarki, nożyce elektryczne, pompy wodne, węże ogrodowe, nożyce, 
sekatory, opryskiwacze, akcesoria: tarcze do cięcia, tarcze do szlifowa-
nia, krążki ścierne, akcesoria ogrodowe, akcesoria budowlane, części 
zamienne do wyżej wymienionych urządzeń i przyborów .

(111) 342807 (220) 2020 12 29 (210) 522679
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) KOZa UnDeRWeaR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT lIne
(540) 

(591) szary, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .09
(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 i nocna, bielizna osobista 
z dzianiny, bielizna termoaktywna, bielizna wyszczuplająca [wyroby 
gorseciarskie], bielizna wchłaniająca pot, body [bielizna], bokserki 
damskie [bielizna], ciążowa bielizna nocna, ciepła bielizna [z długim 
rękawem i  długimi nogawkami], damska bielizna, wstawki do  bie-
lizny [części odzieży], suspensorium [bielizna osobista], połączenie 
koszulki z majtkami [bielizna damska], pasy elastyczne wyszczuplają-
ce [bielizna], męska bielizna jednoczęściowa, halki [bielizna], jedno-
częściowa bielizna damska [body połączone z  rajstopami], gorsety 
[bielizna damska], gorsety [bielizna], długa bielizna, skarpety .

(111) 342808 (220) 2020 12 29 (210) 522697
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 08
(732) The Fertility Partnership ltd, Oxford (gB)
(540) (znak słowny)
(540) TFP
(510), (511) 44 usługi medyczne i opieki zdrowotnej z wyłączeniem 
stomatologii, usługi farmaceutyczne, medyczne usługi przesiewo-
we, usługi w  zakresie wykonywania testów medycznych, badania 
genetyczne do celów medycznych, usługi leczenia płodności, usługi 
medyczne w dziedzinie zapłodnienia in vitro, usługi sztucznego za-
płodnienia, usługi banków nasienia, usługi oddawania nasienia ludz-
kiego, analiza medyczna i  powiązane porady medyczne związane 
z ciążą, płodnością mężczyzn i kobiet, zapłodnieniem in vitro, ban-
kami nasienia, unasienianiem dawców, embriologią, oddawaniem 
komórek jajowych i współdzieleniem komórek jajowych, doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, konsultacje z dziedziny żywienia, 
usługi w zakresie testów ciążowych, profesjonalne doradztwo w za-
kresie ochrony zdrowia z wyłączeniem stomatologii, usługi położni-
cze [akuszeria], udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, 
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, planowanie ro-
dziny, porady medyczne i konsultacje w zakresie ciąży, udostępnia-
nie informacji medycznych związanych z ciążą, płodnością mężczyzn 
i  kobiet, zapłodnieniem in  vitro, bankami nasienia i  unasienianiem 
dawców, embriologią, oddawaniem komórek jajowych i współdzie-
leniem komórek jajowych, konsultacje i leczenie ginekologiczne .

(111) 342809 (220) 2020 12 31 (210) 522765
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) eKOPlOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZagRODÓWKa
(540) 

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, żółty, pomarańczowy, 
różowy, szary, zielony, biały, czarny
(531) 25 .01 .01, 03 .07 .03, 03 .03 .01, 03 .04 .18, 03 .07 .06, 26 .01 .06, 
26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 31 karmy i  pasze dla zwierząt, preparaty spożywcze dla 
zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt .

(111) 342810 (220) 2020 12 31 (210) 522775
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) SFD SPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl)
MaJeWSKI DanIel DM PROMOTIOn, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) WheyROSe
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i  preparaty dietetyczne, suplementy diety z  białkiem sojowym, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
suplementy diety sporządzone głównie z  witamin, lecznicze na-
poje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki 
do  żywności, suplementy dietetyczne i  odżywcze, dodatki diete-
tyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób 
o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i  mineralne, preparaty witaminowe w  postaci 
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty 
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodat-
ki odżywcze, dodatki odżywcze .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 342811 (220) 2021 01 04 (210) 522849
(151) 2021 06 25 (441) 2021 03 01
(732) eURyZa gMBh, hamburg (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORyZa seit 1976
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .18, 26 .01 .17

(510), (511) 29 gotowe lub półgotowe posiłki składające się z  maka-
ronu, mięsa, ryb, warzyw, konserwowane, suszone i gotowane rośliny 
strączkowe, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, ole-
je i tłuszcze jadalne, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, knedle 
ziemniaczane, placki ziemniaczane, 30 ryż, mąka i preparaty zbożowe, 
makarony, kluski, sosy, przekąski z ryżu, w szczególności ryż dmuchany 
o słodko-pikantnym smaku, chleb ryżowy, wafle ryżowe, chipsy ryżowe, 
przekąski na bazie ryżu, płatki musli, sosy do sałatek, sos pomidorowy, 
przyprawy, gotowe lub półgotowe posiłki składające się z ryżu, gotowe 
lub półgotowe posiłki składające się z wermiszelu wstążkowego, 33 na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohol ryżowy, sake .

(111) 342812 (220) 2021 01 04 (210) 522850
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO BaDaWCZO-WDROŻenIOWe 
aCRylMeD DR lUDWIKa WłaSIŃSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Śrem (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) dermacid
(510), (511) 5 preparaty antybakteryjne, mydła antybakteryjne, chus-
teczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, pre-
paraty farmaceutyczne antybakteryjne, antybakteryjne środki do  my-
cia, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne pieniące się środki 
do mycia, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, antybak-
teryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, mydła dezynfekujące, 
preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące do użytku domowe-
go, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami 
dezynfekującymi, do celów higienicznych .

(111) 342813 (220) 2020 12 31 (210) 522777
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) SFD SPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl);
MaJeWSKI DanIel DM PROMOTIOn, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SleePROSe
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple-
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające 
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
i  preparaty dietetyczne, suplementy diety z  białkiem sojowym, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
suplementy diety sporządzone głównie z  witamin, lecznicze na-
poje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki 
do  żywności, suplementy dietetyczne i  odżywcze, dodatki diete-
tyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób 
o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, 
dodatki witaminowe i  mineralne, preparaty witaminowe w  postaci 
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty 
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodat-
ki odżywcze, dodatki odżywcze .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 342814 (220) 2020 12 31 (210) 522778
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) SFD SPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl)
MaJeWSKI DanIel DM PROMOTIOn, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POWeRROSe
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety z  białkiem sojowym, suplementy diety do  użytku 
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medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzo-
ne głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje 
mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suple-
menty diety dla osób o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty wi-
taminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające od-
chudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudza-
jące apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 342815 (220) 2020 12 31 (210) 522779
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) SFD SPÓłKa aKCyJna, Opole (Pl)
MaJeWSKI DanIel DM PROMOTIOn, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) COllaROSe
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże, su-
plementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające biał-
ko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety i  preparaty dietetyczne, suplementy 
diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, su-
plementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 
lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne do-
datki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetycz-
ne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaga-
niami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe 
i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki 
wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, pre-
paraty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienni-
ki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 342816 (220) 2020 12 31 (210) 522783
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe ChORZÓW  
SPÓłKa aKCyJna, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) azotech
(510), (511) 1 azotan potasu, techniczny azotan potasu, azotan wapnia .

(111) 342817 (220) 2020 12 31 (210) 522785
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe ChORZÓW  
SPÓłKa aKCyJna, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) azotive
(510), (511) 1 azotan potasu, spożywczy azotan potasu .

(111) 342818 (220) 2020 12 31 (210) 522787
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 01
(732) gRUPa aZOTy ZaKłaDy aZOTOWe ChORZÓW  
SPÓłKa aKCyJna, Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aZOTIVe
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 azotan potasu, spożywczy azotan potasu .

(111) 342819 (220) 2021 01 04 (210) 522838
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) alg PhaRMa POlanD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kriomed na hemoroidy
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 02 .09 .25, 01 .15 .17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, czopki przeciw hemoro-
idom, 10 medyczne urządzenia ochładzające posiadające aplikatory 
do kontaktu z ciałem, aplikatory medyczne do leczenia hemoroidów .

(111) 342820 (220) 2021 01 08 (210) 522991
(151) 2021 06 25 (441) 2021 03 08
(732) leWCZUK SłaWOMIR Sl eXPReSS-SłaWOMIR leWCZUK, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sl eXPReSS
(540) 

(591) czerwony, granatowy, szary
(531) 24 .15 .01, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, konserwacja i naprawa pojaz-
dów silnikowych, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, usługi 
napraw awarii pojazdów, instalacja, konserwacja naprawa maszyn, 
wulkanizacja opon (naprawa), 39 dostarczanie korespondencji, 
przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarcza-
nie towarów (zaopatrzenie), dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, fracht, fracht (przewóz towarów), pośrednictwo 
frachtowe, informacje o transporcie, usługi kierowców, wypożycza-
nie lodówek, logistyka, magazynowanie, informacja o  magazyno-
waniu, maklerstwo transportowe, transport mebli, wynajmowanie 
miejsc parkingowych, pakowanie produktów, pakowanie towarów, 
prowadzenie parkingów, przenoszenie, przewóz bagaży, przepro-
wadzki, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowy-
mi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, 
transport sanitarny, składowanie, składowanie towarów, spedycja, 
transport, transport samochodami opancerzonymi, usługi kurierskie .

(111) 342821 (220) 2021 01 13 (210) 523114
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) PRZeCh RaFał, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Presskadra
(510), (511) 35 doradztwo w  dziedzinie public relations, doradztwo 
reklamowe i  marketingowe, doradztwo w  sprawach zarządzania 
personelem, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygoto-
wywanie reklam, przygotowywanie reklam prasowych, publikowa-
nie materiałów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, 
36 zbiórki funduszy i  sponsorowanie finansowe, 41 publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
udostępnianie publikacji on-line, usługi dziennikarskie, usługi repor-
terskie, usługi wydawnicze (w  tym elektroniczne usługi wydawni-
cze), produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i  instruktażowe, organiza-
cja webinariów, produkcja programów radiowych lub programów 
telewizyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, publikowanie książek, 
czasopism, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szko-
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leniowe), organizacja szkoleń, organizowanie i  prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie programów szkoleniowych, orga-
nizowanie wycieczek do celów szkoleniowych .

(111) 342822 (220) 2020 12 09 (210) 522032
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) PanaWIT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SInMaRe
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, diete-
tyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty 
farmaceutyczne, wyroby medyczne, suplementy diety, odżywki, zioła 
lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, sy-
ropy lecznicze, maści ziołowe do  celów leczniczych, kremy ziołowe 
do  celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciw-
bólowe, proszki lecznicze na  bazie: jeżówki, wierzbownicy i  aloesu, 
materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze 
do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt: suplementy diety do  celów medycznych, 
wyroby medyczne zawarte w tej klasie przeznaczone do zapobiega-
nia, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób u ludzi, w postaci: sy-
ropów do użytku farmaceutycznego, farmaceutycznych lizaków, żeli, 
hydrożeli, pastylek do ssania, tabletek, drażetek, kapsułek, roztworów 
do picia, roztworów do płukania, preparatów w sprayu, preparatów 
do zachowania higieny w tym higieny uszu, produkty weterynaryjne, 
preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do  celów medycznych, 
środki odkażające, materiały opatrunkowe-plastry, opatrunki gipso-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne .

(111) 342823 (220) 2020 12 10 (210) 522049
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) DelOR aDaM, nisko (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TeleDySKeR
(510), (511) 41 produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja filmów 
wideo, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja imprez 
sportowych na potrzeby filmowe, produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, produkcja radiowa, filmowa i  telewizyjna, usługi związane z pro-
dukcją rozrywki w formie filmów, produkcja wcześniej nagranych filmów 
wideo, produkcja piosenek do  filmów, produkcja filmów dla telewizji, 
produkcja filmów animowanych, produkcja filmów, produkcja efek-
tów specjalnych do  filmów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, 
produkcja filmów, spektakli, produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów szkolenio-
wych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja filmów wideo i DVD, 
produkcja studiów filmowych, taśmy wideo (produkcja filmów na-), pro-
dukcja wcześniej nagranych filmów kinowych .

(111) 342824 (220) 2020 12 10 (210) 522061
(151) 2021 06 07 (441) 2021 02 15
(732) JeROnIMO MaRTInS POlSKa SPÓłKa aKCyJna, Kostrzyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nuss Milk
(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 30 kremy czekoladowe i orzechowe, czekolada, słodycze .

(111) 342825 (220) 2021 01 20 (210) 522067
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) STĘPIeŃ KRZySZTOF eCORaD, Piła (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eCORaD POlSKa
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: panele grzew-
cze na podczerwień, grzejniki na podczerwień, lampowe promienni-
ki podczerwieni, 37 Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń 
do  ogrzewania na  podczerwień, Instalacja, konserwacja i  naprawa 
systemów ogrzewania na  podczerwień, Usługi wykonawców w  za-
kresie instalacji grzewczej na podczerwień .

(111) 342826 (220) 2021 01 27 (210) 522068
(151) 2021 06 25 (441) 2021 03 01
(732) aZ aURUM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aZ aURUM
(510), (511) 14 Monety, Monety pamiątkowe, Złote monety, Monety 
do kolekcjonowania, Monety ze złota, Monety niesłużące do płace-
nia, Monety z metali szlachetnych, Metale szlachetne, Przetworzone 
lub półprzetworzone metale szlachetne, Metale szlachetne nieprze-
tworzone lub półprzetworzone, Złoto, Złoto w sztabach, Złoto, nie-
obrobione lub półobrobione, Złoto nieprzetworzone lub kute, Złoto 
i jego stopy, Zestawy monet do celów kolekcjonerskich, numizmaty, 
16 albumy na  monety, albumy kolekcjonerskie, Maty (podstawki) 
na  monety, Klasery, 20 Pudełka, Opakowania na  monety kolekcjo-
nerskie z drewna lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi handlu detalicz-
nego wyrobów numizmatycznych oraz akcesoriów numizmatycz-
nych (m .in . rękawiczki kolekcjonera, lupy numizmatyczne), antyków, 
w tym online, usługi w zakresie reklamy, promocji, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 36 Usługi w zakresie wyceny zbiorów 
numizmatycznych, antyków, dzieł sztuki, 42 ekspertyzy w  zakresie 
działalności numizmatycznej, identyfikacji i stwierdzania autentycz-
ności zbiorów numizmatycznych .

(111) 342827 (220) 2020 12 11 (210) 522078
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) lITUS InVeST SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) li
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi in-
stalacyjne, czyszczenie, naprawy i  konserwacja instalacji elektrycz-
nych, instalacji ciepłowniczych, instalacji gazowych, instalacji wen-
tylacyjnych, instalacji alarmowych, instalacji przeciwpożarowych, 
wind, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i  konserwacja ma-
szyn i urządzeń stosowanych w procesie budowlanym, 40 obróbka 
drewna, obróbka stali, obróbka materiałów stosowanych w procesie 
budowlanym, piłowanie materiałów, 42 usługi projektowania, testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości .

(111) 342828 (220) 2020 12 12 (210) 522112
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
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(732) hOMelanD ReFleCTIOnS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Przeworsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hR homeland reflections
(540) 

(591) czarny, biały, złoty
(531) 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 obrazy i  zdjęcia, druki w  formie obrazów, akwarele, 
akwaforty (grafiki), materiały drukowane, odbitki artystyczne gra-
ficzne, fotografie [wydrukowane], reprodukcje graficzne, wydru-
ki graficzne, plakaty, projekty graficzne i  plastyczne i  artystyczne 
użytkowe, odbitki litograficzne, ramki stojaki do obrazów i fotografii 
oraz reprodukcji graficznych, 35 dystrybucja i sprzedaż internetowa 
obrazów, zdjęć i  fotografii wydrukowanych wieloformatowych, re-
produkcji graficznych, wydruków graficznych, plakatów, projektów 
graficznych i plastycznych i artystycznych użytkowych, reprodukcji 
graficznych i litograficznych, ramek, stojaków do obrazów i fotogra-
fii, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, doradztwo w zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, 42 wzornictwo przemy-
słowe i  projektowanie graficzne, projektowanie materiałów druko-
wanych, opracowywanie produktów, projektowanie graficzne i pla-
styczne, projektowanie użytkowe i artystyczne .

(111) 342829 (220) 2020 12 11 (210) 522126
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) British american Tobacco (Brands) limited, londyn (gB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) embassy
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 01 .01 .05, 25 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .01 .01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, tytoń 
do  samodzielnego skręcania, tytoń do  fajek, wyroby tytoniowe, 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, za-
palniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papie-
rosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne 
nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papiero-
sów, wyroby tytoniowe do podgrzewania .

(111) 342830 (220) 2020 12 14 (210) 522127
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) FRanCZaK WITOlD agRO-DRInK, Mordarka (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bóbr
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, brązowy, jasnobrązowy, 
ciemnobrązowy, biały, czarny
(531) 03 .05 .05, 06 .19 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 piwo i  produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, 
napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do  produkcji na-
pojów .

(111) 342831 (220) 2020 12 14 (210) 522128
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) KUlTOWy BROWaR STaROPOlSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, ()
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultowy Browar Staropolski Vegańskie Beer Piwo Beer 
Cerveza Birra Bier
(540) 

(531) 27 .05 .01, 28 .03 .99, 28 .05 .99
(510), (511) 32 piwo .

(111) 342832 (220) 2020 12 14 (210) 522129
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) KUlTOWy BROWaR STaROPOlSKI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Zduńska Wola (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kultowy Browar Staropolski Vegan Beer Piwo Beer Cerveza 
Birra Bier
(540) 

(531) 27 .05 .01, 28 .03 .99, 28 .05 .99
(510), (511) 32 piwo .

(111) 342833 (220) 2020 12 14 (210) 522130
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DaRZ BÓR
(540) 

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 05 .03 .02, 05 .07 .07, 26 .11 .03, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 342834 (220) 2020 12 14 (210) 522132
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW KaBanOSy aMeRyKaŃSKIe g gOlD QUalITy 
ORygInalne TylKO Z SOKOłOWa  
(540) 

(591) czerwony, żółty, biały, złoty, brązowy, czarny, niebieski
(531) 26 .11 .03, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 342835 (220) 2020 12 14 (210) 522133
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW KaBanOSy aRgenTyŃSKIe g gOlD QUalITy 
ORygInalne TylKO Z SOKOłOWa
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(540) 

(591) czerwony, żółty, złoty, biały, brązowy, czarny, niebieski
(531) 26 .04 .04, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 342836 (220) 2017 11 24 (210) 479394
(151) 2018 09 18 (441) 2018 01 22
(732) gRUPa ZaKUPOWa PhD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
gałków Duży (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhD
(540) 

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .04 .01, 26 .05 .04, 26 .05 .18, 25 .05 .25
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, 17 artykuły i ma-
teriały izolacyjne i zabezpieczające, 19 niemetalowe materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne .

(111) 342837 (220) 2020 12 21 (210) 522465
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) ŻUŻlOWy KlUB SPORTOWy POlOnIa ByDgOSZCZ  
SPÓłKa aKCyJna, Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUŻlOWy KlUB SPORTOWy POlOnIa ByDgOSZCZ
(540) 

(531) 04 .03 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie: organizowania targów i  wystaw 
w  celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej-Inter-
netu, prasy, radia i telewizji, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklamy, Sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego 
w wyspecjalizowanych sklepach, 41 Usługi w zakresie: rozrywki i re-
kreacji w  zakresie organizowania zabaw i  gier rozrywkowych, kon-
kursów, gier sportowych, pikników, festynów i widowisk, koncertów 
muzycznych i folklorystycznych, organizowania i prowadzenia kon-

ferencji, sympozjów, zjazdów oraz edukacji-kursy, szkolenia, wypo-
życzania i  dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i  sportowego, organi-
zowania obozów sportowych i zawodów sportowych, prowadzenia 
zajęć fitness, wypożyczania sprzętu sportowego, wynajmowania sta-
dionu, udostępnienia obiektów i urządzeń sportowych, udostępnie-
nia ośrodków rekreacji, usług trenerskich, wynajmowania obiektów 
sportowych i stadionu, organizowania zawodów sportowych .

(111) 342838 (220) 2020 12 14 (210) 522136
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW KaBanOSy FRanCUSKIe g gOlD QUalITy 
ORygInalne TylKO Z SOKOłOWa
(540) 

(591) brązowy, ciemnobrązowy, czerwony, złoty, biały, niebieski, 
czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 342839 (220) 2020 12 14 (210) 522139
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW KaBanOSy POlSKIe g gOlD QUalITy 
ORygInalne TylKO Z SOKOłOWa
(540) 

(591) brązowy, ciemnobrązowy, czerwony, złoty, biały, czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 342840 (220) 2020 12 14 (210) 522141
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW KaBanOSy WĘgIeRSKIe g gOlD QUalITy 
ORygInalne TylKO Z SOKOłOWa
(540) 

(591) brązowy, ciemnobrązowy, czerwony, złoty, biały, zielony, 
czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 342841 (220) 2020 12 14 (210) 522142
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOłÓW KaBanOSy WłOSKIe g gOlD QUalITy 
ORygInalne TylKO Z SOKOłOWa
(540) 

(591) brązowy, ciemnobrązowy, czerwony, złoty, biały, zielony, 
czarny
(531) 26 .04 .04, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy .

(111) 342842 (220) 2020 12 14 (210) 522156
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) gnaT anD COMPany lIMITeD, Road Town, Tortola (Vg)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChIna Tang
(540) 

(591) biały, złoty, żółty
(531) 26 .04 .12, 26 .04 .01, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .03
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi kawiarni i  barów, usługi 
koktajlbarów, usługi cateringowe, usługi osobistych kucharzy, usługi 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, przygotowywanie żyw-
ności i posiłków na wynos .

(111) 342843 (220) 2020 12 14 (210) 522159
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) BIOFaRM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigalex
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i  artykuły higie-
niczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
mineralne dodatki do  żywności, suplementy diety i  preparaty die-
tetyczne, witaminy, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, wywa-
ry do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, lecznicze napary 
ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezyn-
fekcyjne i  antyseptyczne, substancje chłonne do  higieny osobistej, 
preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, balsamy do  celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczni-
czych, środki medyczne przeciw poceniu się, sole kąpielowe do celów 
leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania 
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty 
medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, wszystkie w/w towary z wyłą-
czeniem okulistycznych, oftalmicznych i otorynolaryngologicznych 
preparatów farmaceutycznych .

(111) 342844 (220) 2020 12 14 (210) 522166
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) PIeTRaSZeK PaUlIna, Krempachy (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP
(540) 

(531) 26 .11 .02, 26 .11 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 18 laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasol-
ki, skóra i  imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyro-
by z  tych materiałów, walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, laski do chodzenia, parasolki i parasole (duże), 25 części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 35 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu związane z odzieżą 
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe .

(111) 342845 (220) 2020 12 14 (210) 522177
(151) 2021 06 25 (441) 2021 03 01
(732) eleKTRO .TeChnOlOgy SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary, zielony, biały
(531) 29 .01 .13, 26 .13 .25, 26 .01 .16
(510), (511) 12 pojazdy jednośladowe w  tym o  napędzie elektrycz-
nym, części i akcesoria do tych pojazdów .

(111) 342846 (220) 2020 12 15 (210) 522184
(151) 2021 06 28 (441) 2021 03 08
(732) OgRÓDeK DZIaDUnIa CZeSłaW ŚlUSaRCZyK  
SPÓłKa JaWna, Wąsosz Dolny (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) OgRÓDeK DZIaDUnIa
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, sałatki wa-
rzywne, sałatki owocowe, soki warzywne i  owocowe do  gotowania, 
kompoty owocowe, sosy do sałatek, owoce i warzywa konserwowane, 
suszone i  gotowane, pikle, składniki warzywne do  sporządzania zup, 
galaretki owocowe, konfitury, dżemy, potrawy z mięsa, ryb, drobiu, dzi-
czyzny, owoców i warzyw, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłusz-
cze jadalne, żywność dietetyczna i artykuły spożywcze, żywność i ar-
tykuły spożywcze z dodatkiem witamin, składników mineralnych oraz 
innych środków wspomagających funkcjonowanie poszczególnych na-
rządów człowieka, bakalie i ich mieszanki, kandyzowane skórki z owo-
ców, 30 ocet, majonez, musztarda, keczup, chrzan, przyprawy, sól, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy do  sałatek, wyroby cukiernicze, 
wyroby piekarnicze i  ciastkarskie, desery, wyroby i  potrawy na  bazie 
mąki, makaron i  potrawy na  bazie makaronu, ryż i  potrawy na  bazie 
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ryżu, kasze i potrawy na bazie kasz, herbaty, produkty i napoje na ba-
zie herbat, 32 ekstrakty i wyciągi owocowe i warzywne, soki owocowe 
i warzywne, syropy do napojów, nektary owocowe i warzywne .

(111) 342847 (220) 2020 12 14 (210) 522185
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) COnCeRTlIKe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Concertlike
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku w dostarczaniu, 
dystrybucji i transmisji muzyki cyfrowej oraz muzycznych i rozrywkowych 
treści audio, wideo, tekstowych i  multimedialnych, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające transmisję, przechowywanie, dzielenie się, 
gromadzenie, edytowanie, organizowanie i  modyfikowanie materiałów 
audio, wideo, wiadomości, obrazów, programy komputerowe do trans-
misji strumieniowej lub pobierania muzyki, aplikacje do pobrania, opro-
gramowanie do  aplikacji internetowych, platformy oprogramowania 
komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego dla udo-
stępniania treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, 38 trans-
misja elektroniczna i strumieniowa treści z nośników cyfrowych, na rzecz 
osób trzecich, za pośrednictwem globalnych i lokalnych sieci komputero-
wych, transmisja audio i/lub video muzyki, występów muzycznych za po-
średnictwem systemów telekomunikacyjnych, udostępnianie przestrzeni 
do rozmów i forów dyskusyjnych w Internecie, usługi związane z trans-
misją dźwięku i/lub obrazu, zapewnianie dostępu do platform interne-
towych w celu transmisji audio i/lub video utworów lub występów mu-
zycznych, 41 usługi w dziedzinie rozrywki, a mianowicie udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, organizowanie 
występów muzycznych za pomocą strony internetowej, usługi rozrywko-
we świadczone przez muzyków, organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, 
usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi roz-
rywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, udostępnianie 
publikacji elektronicznych online z  dziedziny muzyki, nie  do  pobrania, 
tworzenie i  prowadzenie ćwiczeń do  programów muzycznych i  lekcji 
muzyki, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, produkcja 
nagrań dźwiękowych i  muzycznych, usługi gier online, udostępnianie 
komputerowych baz danych i katalogów w zakresie muzyki, gier muzycz-
nych, usługi rozrywkowe w  postaci udostępniania materiałów muzycz-
nych, wideo, audio-wideo poprzez sieci komputerowe, 42 hosting strony 
internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania treści audio i/
lub video, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
online nie do pobrania w celu umożliwienia użytkownikom programowa-
nia treści multimedialnych, w tym audio i/lub video, usługi internetowe, 
mianowicie tworzenie indeksów informacji, witryn i innych zasobów do-
stępnych w globalnych sieciach komputerowych dla osób trzecich, wy-
szukiwanie, przeglądanie i odzyskiwanie informacji, witryn i innych zaso-
bów dostępnych w globalnych sieciach komputerowych i innych sieciach 
komunikacyjnych dla osób trzecich, umożliwianie tymczasowego użytko-
wania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośred-
nictwem strony internetowej, opracowywanie oprogramowania aplikacji 
na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania w  dziedzinie aplikacji mobilnych, hosting 
aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji multimedialnych, platforma 
jako usługa obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości .

(111) 342848 (220) 2020 12 14 (210) 522186
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) łySaKOWSKa JOlanTa FaBRyKa KReaTyWnOŚCI,  
Chorzów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabryka Kreatywności
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, kursy kore-
spondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowa-

nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i  prowadzenie kolokwiów, organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i  prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie 
wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja widowisk, 
przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia|, publikowanie ksią-
żek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie]  .

(111) 342849 (220) 2020 12 14 (210) 522189
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) SKaWIŃSKI MaCIeJ SPORT COnTenT, Brzozów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eSPORT eagle
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i  pomoc w  zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, reklama, usługi marketingowe, usługi public re-
lations, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, agencje reklamo-
we, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, promo-
cja online sieci komputerowych i stron internetowych, usługi marketin-
gowe za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, udostępnianie 
informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi 
w zakresie pozycjonowania, optymalizacja i pozycjonowanie stron inter-
netowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, marketing 
treści, marketing bezpośredni wykorzystujący pocztę elektroniczną, 
konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich w Internecie, udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za kliknięcie”, analiza 
w zakresie marketingu, audyt, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe, 
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, planowa-
nie strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, marketing w mediach społecznościowych, 
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usłu-
gi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, przygotowanie materiałów reklamowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, obróbka tekstów, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie wszelkich 
materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych .

(111) 342850 (220) 2020 12 14 (210) 522192
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) MOTO-Way SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKleP auto-Way SaMOChODOWy
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .11, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .04 .09, 27 .05 .01, 
29 .01 .13, 27 .05 .02
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, 35 reklama, 37 Mycie 
pojazdów, Usługi myjni pojazdów, Konserwacja i naprawy pojazdów 
silnikowych, Usługi napraw awarii pojazdów .
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(111) 342851 (220) 2020 12 14 (210) 522193
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) aSSeT InVeSTMenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Szczecin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) assethome
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi in-
formacji o  działalności gospodarczej, usługi w  zakresie strategii biz-
nesowych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, pomoc, 
usługi doradcze i  konsultacyjne w  związku z  planowaniem bizneso-
wym, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania 
przedsiębiorstwami, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, po-
moc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze związane z  naby-
waniem przedsiębiorstw, wycena firm, usługi zarządzania danymi, 
komputerowe przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, 
prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], pozyskiwanie i systematy-
zacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi w zakre-
sie prac biurowych, zarządzanie dokumentacją biznesową, sporządza-
nie dokumentów, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz 
dla przedsiębiorstw, analiza danych biznesowych, analizy i  badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań ryn-
kowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, audyt finan-
sowy, audyt przedsiębiorstw, usługi podatkowe, doradztwo podatko-
we [rachunkowość], zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w  zakresie finansów, usługi finansowe, pieniężne i  bankowe, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, doradz-
two finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie doradztwa kredy-
towego, doradztwo dotyczące pożyczek, usługi zarządzania kredyta-
mi, usługi udzielania pożyczek i kredytów, pośrednictwo w umowach 
kredytowych, usługi w zakresie faktoringu, usługi leasingowe, usługi 
inwestycyjne, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie 
wycen, usługi podatkowe i  celne, usługi maklerskie, usługi reaseku-
racyjne, usługi oceny gwarancji finansowych, usługi zarządzania ma-
jątkiem, usługi doradztwa emerytalnego, usługi w  zakresie wyceny 
finansowej, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi plano-
wania w  zakresie emerytur, usługi związane z  kapitałem wysokiego 
ryzyka, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, ocena strat 
ubezpieczeniowych, badania finansowe w  dziedzinie zarządzania 
ryzykiem, obrót towarami giełdowymi i  papierami wartościowymi, 
ściąganie należności i  faktoring, inwestycje kapitałowe, udzielanie 
gwarancji finansowych i  poręczeń (bankowość inwestycyjna), ocena 
sytuacji finansowej i  wystawianie raportów kredytowych, prognozy 
finansowe, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi w zakre-
sie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, usługi deweloperskie związane z  finansowaniem 
i  obrotem nieruchomościami, 37 usługi deweloperskie w  zakresie 
wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi budowlane, bu-
dowa obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej pod klucz .

(111) 342852 (220) 2020 12 14 (210) 522204
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) VenDU SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łowicz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeST gyM
(540) 

(591) biały, żółty
(531) 02 .01 .08, 02 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów sportowych, usługi trenera osobistego, usługi siłowni, instruk-
taż w zakresie gimnastyki, usługi klubów zdrowia w zakresie popra-
wiania kondycji, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie 
zajęć fitness, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udo-
stępnianie ośrodków rekreacji, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wypożyczanie sprzętu sportowego .

(111) 342853 (220) 2020 12 15 (210) 522213
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) ZIelIŃSKa-FUTyMa anna annaZ_F123, Sanok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZeStrychu handmade
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 40 robótki ręczne-produkcja na  zamówienie, przeróbki 
odzieży-produkcja na zamówienie, szycie-produkcja na zamówienie, 
usługi krawieckie-produkcja na zamówienie .

(111) 342854 (220) 2020 12 14 (210) 522225
(151) 2021 06 28 (441) 2021 03 08
(732) ZaWaDZKI MaReK ZaKłaD hanDlOWO-PRODUKCyJny 
ZaWMaRK, Mariantów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZaWMaRK
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, żwir .

(111) 342855 (220) 2020 12 15 (210) 522235
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) TORUŃSKIe ZaKłaDy MaTeRIałÓW OPaTRUnKOWyCh 
SPÓłKa aKCyJna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bella Bio based
(540) 

(591) beżowy, zielony, szary, biały
(531) 26 .04 .15, 05 .03 .14, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne .

(111) 342856 (220) 2020 12 14 (210) 522240
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) łUBIanKa MaRCIn, Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nB Minerals
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 1 substancje, materiały i  preparaty chemiczne oraz su-
rowce naturalne .

(111) 342857 (220) 2020 12 15 (210) 522261
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) MałOPOlSKIe CenTRUM BIOTeChnIKI  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Krasne (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M C B
(540) 

(591) szary
(531) 03 .06 .06, 26 .04 .01, 27 .05 .15, 27 .05 .23
(510), (511) 5 nasienie zwierząt, nasienie zwierząt do sztucznej inse-
minacji .

(111) 342858 (220) 2020 12 15 (210) 522262
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) TeRg SPÓłKa aKCyJna, Złotów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Setti
(540) 

(531) 24 .13 .01, 26 .13 .25, 01 .07 .06, 26 .05 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 7 pralki, pralki przemysłowe, pralki do  użytku domo-
wego, pralki wyposażone w  sprzęt suszący, pralki ultradźwiękowe, 
pralki elektryczne do  celów przemysłowych, odkurzacze elektrycz-
ne do użytku domowego, kosiarki do trawy (maszyny), elektryczne 
kosiarki do trawy, zmywarki do naczyń, zmywarki do użytku domo-
wego, osuszacze do sałaty (kuchenne urządzenia elektryczne), wen-
tylatory elektryczne do  odkurzaczy, 8 żelazka, żelazka elektryczne, 
żelazka nieelektryczne, roboty kuchenne elektryczne, multicookery, 
9 aplikacje komputerowe sterujące, oprogramowanie typu sztuczna 
inteligencja, urządzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie ko-
munikacyjne do  zdalnego sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, 
klimatyzacją, kontrolą dostępu, pracą automatycznych rolet, żaluzji, 
zasłon, markiz, okiennic i  ekranów, urządzeń artykułów gospodar-
stwa domowego, systemami alarmowymi, urządzeniami audio-vi-
deo, urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, czujnikami i sensorami 
za pomocą urządzeń bezprzewodowych w tym urządzeń mobilnych 
(w  szczególności smartfonów, tabletów lub komputerów przeno-
śnych), radiowe moduły komunikacyjne, urządzenia i  sterowniki 
komunikacyjne do  zdalnego sterowania, oprogramowanie kompu-
terowe stosowane do  łączenia się z  urządzeniami mobilnymi, mia-
nowicie telefonami komórkowymi, komórkami, smartfonami i pod-
ręcznymi urządzeniami PDa, inteligentne sterowniki smart home, 
czujniki, gniazdka inteligentne (zdalnie sterowane gniazdka), listwy 
sterujące, domofony, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 

do regulowania temperatury (termostaty), czujniki ciepła (termosta-
ty), termostaty elektryczne, termostaty pokojowe, kamery wideo, 
kamery termowizyjne, kamery internetowe, kamery telewizyjne, 
kamery na podczerwień, cyfrowe kamery wideo, kamery do pojaz-
dów, kamery aktywowane ruchem, kamery monitorując sieć, ka-
mery wideo do nadzoru, kamery do szybkiego skanowania, kamery 
do  telewizji przemysłowej, nadajniki, transmitery, głośniki, głośniki 
audio, głośniki komputerowe, głośniki bezprzewodowe, głośni-
ki osobiste, głośniki inteligentne, głośniki (sprzęt audio), domowe 
głośniki audio, głośniki do wideokonferencji, głośniki do telefonów 
komórkowych, głośniki do  przenośnych odtwarzaczy multimedial-
nych, odtwarzacze stereo, odtwarzacze MP 3, odtwarzacze płyt, 
odtwarzacze DVD, odtwarzacze wideo, odtwarzacze audio, odtwa-
rzacze dźwięku, odtwarzacze mediów, odtwarzacze wideodysków, 
odtwarzacze MP4, odtwarzacze taśm, odtwarzacze płyt gramofo-
nowych i kompaktowych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze 
multimedialne, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe odtwarzacze 
wideo, odtwarzacze cyfrowych taśm audio, przenośne odtwarzacze 
płyt DVD, przenośne odtwarzacze muzyczne, odtwarzacze dysków 
optycznych, odtwarzacze dysków wideo, wagi łazienkowe, przyrzą-
dy do pomiary wagi, elektroniczne wagi do użytku osobistego, wagi 
do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, wagi kuchen-
ne, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, urządzenia sterujące 
oświetleniem, urządzenia do  zdalnego sterowania oświetleniem, 
błyskowe żarówki, wentylatory chłodzące wewnętrzne do kompute-
rów, zestawy muzyczne, w tym głośniki z wieżą, zestawy urządzeń 
elektroakustycznych czy  zestawy obejmujące: źródła sygnału (np . 
odtwarzacza CD, odtwarzacza sieciowego, gramofonu), itp . oraz 
wzmacniacza a także kolumn głośnikowych i/lub zestawy muzyczne 
stanowiące połączenie urządzeń i/lub sprzętu technologii informa-
cyjnej i audiowizualnej, 10 urządzenia wentylacyjne do sztucznego 
oddychania, 11 instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, domowe urządzenia klima-
tyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do  pojazdów, urządzenia kli-
matyzacyjne do  celów przemysłowych, urządzenia klimatyzacyjne 
montowane w oknach, urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlo-
wego, urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, in-
stalacje i urządzenia wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne do po-
mieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne do  pojazdów, 
urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, wentylatory 
pokojowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory 
elektryczne, wentylatory wyciągowe, wentylatory wywiewne, wen-
tylatory osiowe, wentylatory ssące, wentylatory do kominów, przeno-
śne wentylatory elektryczne, wentylatory do pojazdów, wentylatory 
do  klimatyzacji, wentylatory do  systemów wentylacji, wentylatory 
do użytku w pojazdach, wentylatory do użytku domowego, wenty-
latory do  użytku domowego, wentylatory do  użytku w  pojazdach, 
wentylatory z  silnikiem do  klimatyzacji, wentylatory do  urządzeń 
klimatyzacyjnych, wentylatory stosowne w klimatyzatorach, wenty-
latory będące częściami maszyn, instalacje i  urządzania do  oczysz-
czania powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, separatory 
do  oczyszczania powietrza, lampy bakteriobójcze do  oczyszczania 
powietrza, urządzenia do  oczyszczana powietrza do  celów domo-
wych, urządzenia jonizujące do  oczyszczania powietrza lub wody, 
grzejniki do pomieszczeń, grzejniki elektryczne (kaloryfery), grzejni-
ki domowe, grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki induk-
cyjne, grzejniki do saun, elektryczne grzejniki wentylatorowe, grzej-
niki do  centralnego ogrzewania, grzejniki parowe do  ogrzewania 
budynków, grzejniki do  systemów centralnego ogrzewania, ekolo-
giczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, umieszczone 
poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewa-
nia przestrzeni, pionowo ustawione cylindryczne grzejniki konwek-
cyjne do  pomieszczeń na  parę propanową, umieszczone poziomo 
cylindryczne grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrze-
wania przestrzeni, osuszacze powietrza do zastosowania w gospo-
darstwie domowym, nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze, 
nawilżacze do pomieszczeń, nawilżacze powietrza do samochodów, 
elektryczne nawilżacze do  użytku domowego, nawilżacze zasilane 
z portu USB do użytku w gospodarstwie domowym, nawilżacze po-
wietrza zawierające wodę i umieszczane na grzejnikach centralnego 
ogrzewania, nawilżacze parowe do ręczników (do użytku w salonach 
fryzjerskich), czajniki elektryczne, ekspresy do kawy elektryczne, fil-
try do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, filtry powietrza do kli-
matyzacji, kuchenki, lodówki, klimatyzacja, płyty grzejne, płyty grze-
jące, suszarki, tostery, kuchenki mikrofalowe, okapy pochłaniające 
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dym, wyciągi kuchenne(okapy), okapy wentylacyjne do  kuchenek, 
okapy z wyciągiem do użytku z kuchenkami, kuchenne okapy wycią-
gowe, do  użytku domowego, okapy wentylacyjne do  piekarników, 
lodówki do  użytku domowego, elektryczne lodówki turystyczne, 
piekarniki domowe, piekarniki elektryczne, piekarniki gazowe, pie-
karniki konwekcyjne, piekarniki do celów gospodarstwa domowego, 
elektryczne płyty grzejne, kuchenki gazowe i elektryczne do użytku 
domowego, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, oświetle-
nie elektryczne, lampy, żarówki, żarówki halogenowe, żarówki flu-
orescencyjne, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe leD, 
elektryczne żarówki fluorescencyjne, żarówki do  latarek, żarówki 
akcesoria do  nich, żarówki kierunkowskazów, żarówki do  desek 
rozdzielczych, 12 urządzenia indywidualnego transportu o  napę-
dzie elektrycznym, takie jak hulajnogi, deskorolki, rowery, nadajniki 
ostrzegawcze cofania do użytku w pojazdach, nadajniki alarmów co-
fania wykorzystujące ultradźwięki do użytku w pojazdach, 21 szczo-
teczki do  zębów elektryczne, czajniki nieelektryczne, ciśnieniowe 
ekspresy do kawy, nieelektryczne ekspresy do kawy, lodówki prze-
nośne, 28 deskorolki (sprzęt rekreacyjny) .

(111) 342859 (220) 2020 12 16 (210) 522291
(151) 2021 06 17 (441) 2021 03 01
(732) SZPUga MaRIa KRaK MeBle, Michałowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeBlOVe
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 20 Pufy, Sofy, Fotele, Biurka, Panele rozdzielające [prze-
grody], Meble biurowe, Meble do użytku w audytoriach, Meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, Meble, Pulpity [meble], Stoły 
[meble], Meble komputerowe, Meble wielofunkcyjne, Segmenty wy-
stawiennicze [meble], Meble pod RTV, Komody telewizyjne, Przeno-
śne meble wystawowe, Ruchome przepierzenia [meble], półki ścien-
ne [meble], stojaki wielofunkcyjne [meble], wielopozycyjne stojaki 
[meble], ruchome podstawy [meble], meble modułowe [kombino-
wane], przesłony ekspozycyjne [meble], wolnostojące przepierzenia 
[meble], ruchome przesłony (ekrany) [meble], moduły do  przecho-
wywania [meble], składane segmenty wystawowe [meble], modu-
łowe układy półek [meble], elementy dzielące przestrzeń [meble], 
segmenty do przechowywania [meble], ścianki działowe niemetalo-
we, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę, ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, panele do podziału pomiesz-
czeń [meble], narożniki [meble], barki [meble], meble antyczne, me-
ble kuchenne, komody [meble], meble drewniane, meble stołów-
kowe, meble łazienkowe, kontuary [meble], półki [meble], meble 
skórzane, meble sklepowe, meble sypialne, zewnętrzne meble, po-
stumenty [meble], cokoły [meble], meble domowe, meble tapicero-
wane, kredensy [meble], meble łączone, skrzynie [meble], regały [me-
ble], meble gięte, meble bambusowe, meble wypoczynkowe, szafki 
[meble], konsole [meble], szafy [meble], pufy [meble], ławy [meble], 
modułowe meble łazienkowe, meble z  listewek, meble do  wnętrz, 
meble do kantyn, meble do siedzenia, meble do salonu, meble dla 
niemowląt, meble dla dzieci, wysokie siedzenia [meble], regały drew-
niane [meble], biurka modułowe [meble], skrzynie do przechowywa-
nia [meble], meble do  eksponowania towarów, półki do  przecho-
wywania [meble], szafki na klucze [meble], stojaki na wino [meble], 
meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne do zabudowy, drew-
niane półki i  stojaki [meble], meble domowe wykonane z  drewna, 
meble na miarę (do zabudowy), wieszaki na ubrania, wieszaki stojące 
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 35 Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami, 40 
Usługi stolarskie, Stolarstwo meblowe, Stolarstwo [produkcja na za-
mówienie], Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie) .

(111) 342860 (220) 2020 12 17 (210) 522309
(151) 2021 06 30 (441) 2021 02 22
(732) eKOPlOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szczęśliwa farma
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, preparaty spożywcze dla 
zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwie-
rząt .

(111) 342861 (220) 2020 12 17 (210) 522310
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) SIeĆ BaDaWCZa łUKaSIeWICZ-InSTyTUT PRZeMySłU 
SKÓRZanegO, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obuwie dla diabetyków
(540) 

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 02 .09 .19, 26 .11 .07, 26 .11 .02, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 25 obuwie, 42 badania naukowe i przemysłowe, eksper-
tyzy, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań, sporządzanie 
raportów, testowanie materiałów .

(111) 342862 (220) 2020 12 16 (210) 522313
(151) 2021 06 21 (441) 2021 03 01
(732) STeFaŃSKI PaWeł, Swarzędz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wilk
(540) 

(531) 03 .01 .08, 26 .11 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Stojaki na  głośniki, elektroniczne zwrotnice głośniko-
we, głośniki audio, obudowy na  głośniki, głośniki z  wbudowanymi 
wzmacniaczami, głośniki, głośniki osobiste, głośniki (sprzęt audio), 
domowe głośniki audio, głośniki do przenośnych odtwarzaczy mul-
timedialnych, subwoofery, urządzenia audio hi-fi, sprzęt audio, 20 
Stojaki na głośniki (meble) .

(111) 342863 (220) 2020 12 16 (210) 522321
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
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(732) TyBURSKa agnIeSZKa, Pruszcz gdański (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autopokrowce
(540) 

(591) niebieski, szary, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 18 .01 .07, 18 .01 .23, 26 .11 .03, 26 .11 .09
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojaz-
dy, tapicerka do pojazdów, siedzenia do pojazdów, zagłówki do sie-
dzeń pojazdów, poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa 
w samochodach] .

(111) 342864 (220) 2020 12 16 (210) 522326
(151) 2021 06 28 (441) 2021 03 08
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO WIelOBRanŻOWe BUDMaT  
SPÓłKa JaWna TaDeUSZ ROZMUS JÓZeF MałySZ, Zamość (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rozvita
(540) 

(591) zielony, żółty
(531) 05 .07 .13, 05 .07 .22, 26 .02 .01, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 suszone owoce i warzywa, suszone frytki jabłkowe, su-
szona kostka jabłkowa, suszone chipsy jabłkowe, przekąski z owoców .

(111) 342865 (220) 2020 12 17 (210) 522335
(151) 2021 06 04 (441) 2021 02 15
(732) neXTeRIO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTleT neXTeRIO
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi w  zakresie informacji handlowej, agencji im-
portowo-eksportowych, organizowanie wystaw i  pokazów towa-
rów w  celach handlowych i  reklamowych, usługi reklamy i  promo-
cji na  rzecz osób trzecich, usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej, 
hurtowej i  internetowej towarów: wyroby sanitarne z  ceramiki, ce-
ramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, 
sedesy, płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty 
do  umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, 
natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe, zbiorniki 
do płuczek ustępowych, płytki i listwy wykładzinowe niemetalowe, 
płytki ceramiczne, glazura, gres, terakota, kleje, drewniane elementy 
wyposażenia wnętrz, drzwi, schodów, podłóg drewnianych, paneli 
podłogowych i  ściennych, materiałów budowlanych, mebli łazien-
kowych, meblowe wyposażenie łazienek, półki, lustra, wykładzin, 
dywanów, chodników, wycieraczek, mat, dywaników łazienkowych, 
firan, zasłon, chemii komplementarnej, artykułów do  wyposażenia 

salonu, sypialni, jadalni, kuchni, łazienki wraz z oświetleniem, sprze-
daż świec, dyfuzorów zapachowych, kosmetyków oraz akcesoriów 
do ww . asortymentów .

(111) 342866 (220) 2021 01 05 (210) 522924
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 15
(732) gRaBOWSKI KRZySZTOF, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pidżama porno
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio-wideo], kasety video, kasety 
magnetofonowe, 25 bluzki, koszulki z nadrukiem, 35 reklama radio-
wa, telewizyjna, marketing, 41 usługi związane z kulturą i oświatą  .

(111) 342867 (220) 2021 01 07 (210) 522931
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) eleKTROManIaCy .Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eM elektroManiacy .pl
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 25 .01 .10
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, 
alarmy pożarowe, alkoholomierze, dyktafony, kamery termowizyjne, 
kamery cofania do  pojazdów, kamery wideo, urządzenia systemu 
gPS, wideofony, wykrywacze (detektory), mikroskopy, karty pamięci 
do urządzeń do gier wideo, urządzenia wideo do monitorowania nie-
mowląt, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowa-
nych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki, instalacje 
elektryczne, lornetki .

(111) 342868 (220) 2021 01 07 (210) 522932
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 15
(732) eleKTROManIaCy .Pl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Toruń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e pasjonaci
(540) 

(591) oliwkowy, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, 
alarmy pożarowe, alkoholomierze, dyktafony, kamery termowizyjne, 
kamery cofania do  pojazdów, kamery wideo, urządzenia systemu 
gPS, wideofony, wykrywacze (detektory), mikroskopy, karty pamięci 
do urządzeń do gier wideo, urządzenia wideo do monitorowania nie-
mowląt, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowa-
nych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki, instalacje 
elektryczne, lornetki  .

(111) 342869 (220) 2021 01 07 (210) 522934
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) gUSTaB DaRIUSZ agenCJa ReKlaMy I PROMOCJI eVeReST, 
Wałbrzych (Pl)
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(540) (znak słowny)
(540) Slavica
(510), (511) 32 piwo, 33 likiery, alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjąt-
kiem piwa, wódka, alkohol ryżowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, 
anyżówka [likier], cydr, destylowane napoje, gorzkie nalewki, gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, wino .

(111) 342870 (220) 2021 01 07 (210) 522935
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) gUSTaB DaRIUSZ agenCJa ReKlaMy I PROMOCJI eVeReST, 
Wałbrzych (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wroclawia Wroclove
(510), (511) 32 piwo, 33 likiery, alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjąt-
kiem piwa, wódka, alkohol ryżowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, 
anyżówka [likier], cydr, destylowane napoje, gorzkie nalewki, gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, wino .

(111) 342871 (220) 2021 01 07 (210) 522938
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) BanIeCZKa SPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BanSaMO B
(540) 

(591) czarny, żółty, biały
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do  samochodów, środki do  po-
lerowania samochodów, detergenty do  samochodów, szampony 
do  pojazdów, szampony do  mycia samochodów, wosk samocho-
dowy, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, środki 
zapachowe do  samochodów, preparaty do  wybielania, preparaty 
do  prania, środki do  czyszczenia pojazdów, mydła, rdzy (prepara-
ty do  usuwania-), preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty czyszczące do samochodów, 
wosk karnauba do  samochodów, spryskiwacze szyb samochodo-
wych (płyny do-), płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodo-
wej, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk 
do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, preparaty myjące 
do  pojazdów, środki do  polerowania opon, 7 instalacje do  mycia 
pojazdów, instalacje do automatycznego mycia pojazdów, zroboty-
zowane instalacje do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urzą-
dzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny do mycia 
samochodów, automaty sprzedające (uruchamiane monetami), dys-
trybutory automatyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku 
z  akcesoriami samochodowymi, reklama, zarządzanie w  działalno-
ści handlowej, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami do  czyszczenia, 37 
polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, komplek-
sowe czyszczenie samochodów, czyszczenie i  mycie samochodów, 
udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, konserwacja 
samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, 
mycie i  polerowanie pojazdów silnikowych, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, 
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie informa-
cji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, 
usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji pojazdów .

(111) 342872 (220) 2021 01 07 (210) 522939
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) BanIeCZKa SPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BanSaMO B
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do samochodów, środki do pole-
rowania samochodów, detergenty do samochodów, szampony do po-
jazdów, szampony do mycia samochodów, wosk samochodowy, pre-
paraty do mycia przednich szyb samochodowych, środki zapachowe 
do samochodów, preparaty do wybielania, preparaty do prania, środki 
do czyszczenia pojazdów, mydła, rdzy (preparaty do usuwania-), pre-
paraty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyj-
nych, preparaty czyszczące do  samochodów, wosk karnauba do  sa-
mochodów, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do-), płyny 
do  czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty ścierne 
do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk do karoserii samochodów 
ze szczeliwem do farb, preparaty myjące do pojazdów, środki do po-
lerowania opon, 7 instalacje do  mycia pojazdów, instalacje do  auto-
matycznego mycia pojazdów, zrobotyzowane instalacje do  mycia 
pojazdów, myjnie samochodowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, maszyny do mycia samochodów, automaty sprzeda-
jące (uruchamiane monetami), dystrybutory automatyczne, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie akcesoriów samochodowych, usługi 
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, rekla-
ma, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, 37 polerowanie samochodów, czyszczenie samocho-
dów, kompleksowe czyszczenie samochodów, czyszczenie i  mycie 
samochodów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, 
konserwacja samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów me-
chanicznych, mycie i  polerowanie pojazdów silnikowych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia 
pojazdów, wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie 
informacji związanych z  wypożyczaniem urządzeń do  mycia samo-
chodów, usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi 
doradcze w zakresie konserwacji pojazdów .

(111) 342873 (220) 2021 01 07 (210) 522940
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) BanIeCZKa SPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BanSaMO B
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .01, 26 .11 .08
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(510), (511) 3 preparaty czyszczące do  samochodów, środki do  po-
lerowania samochodów, detergenty do  samochodów, szampony 
do  pojazdów, szampony do  mycia samochodów, wosk samocho-
dowy, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, środki 
zapachowe do  samochodów, preparaty do  wybielania, preparaty 
do  prania, środki do  czyszczenia pojazdów, mydła, rdzy (prepara-
ty do  usuwania-), preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty czyszczące do samochodów, 
wosk karnauba do  samochodów, spryskiwacze szyb samochodo-
wych (płyny do-), płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodo-
wej, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk 
do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, preparaty myjące 
do  pojazdów, środki do  polerowania opon, 7 instalacje do  mycia 
pojazdów, instalacje do automatycznego mycia pojazdów, zroboty-
zowane instalacje do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urzą-
dzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny do mycia 
samochodów, automaty sprzedające (uruchamiane monetami), dys-
trybutory automatyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku 
z  akcesoriami samochodowymi, reklama, zarządzanie w  działalno-
ści handlowej, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami do  czyszczenia, 37 
polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, komplek-
sowe czyszczenie samochodów, czyszczenie i  mycie samochodów, 
udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, konserwacja 
samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, 
mycie i  polerowanie pojazdów silnikowych, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, 
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie informa-
cji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, 
usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji pojazdów .

(111) 342874 (220) 2021 01 07 (210) 522941
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) BanIeCZKa SPÓłKa aKCyJna, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BanSaMO B
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do  samochodów, środki do  po-
lerowania samochodów, detergenty do  samochodów, szampony 
do  pojazdów, szampony do  mycia samochodów, wosk samocho-
dowy, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, środki 
zapachowe do  samochodów, preparaty do  wybielania, preparaty 
do  prania, środki do  czyszczenia pojazdów, mydła, rdzy (prepara-
ty do  usuwania-), preparaty do  odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, preparaty czyszczące do samochodów, 
wosk karnauba do  samochodów, spryskiwacze szyb samochodo-
wych (płyny do-), płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodo-
wej, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, wosk 
do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, preparaty myjące 
do  pojazdów, środki do  polerowania opon, 7 instalacje do  mycia 
pojazdów, instalacje do automatycznego mycia pojazdów, zroboty-
zowane instalacje do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urzą-
dzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny do mycia 
samochodów, automaty sprzedające (uruchamiane monetami), dys-
trybutory automatyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku 
z  akcesoriami samochodowymi, reklama, zarządzanie w  działalno-

ści handlowej, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami do  czyszczenia, 37 
polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów, komplek-
sowe czyszczenie samochodów, czyszczenie i  mycie samochodów, 
udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, konserwacja 
samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, 
mycie i  polerowanie pojazdów silnikowych, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, 
wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie informa-
cji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, 
usługi myjni pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji pojazdów .

(111) 342875 (220) 2021 01 08 (210) 522943
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) gOlaD aDaR, hattem (nl)
(540) (znak słowny)
(540) Okulary Czary Mary
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry przenośne z wyświetla-
czami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, 
przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry 
wideo, elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, 
gry dostępne na  platformach elektronicznych, artykuły sportowe 
i gimnastyczne, gry planszowe, gry towarzyskie, gry edukacyjne .

(111) 342876 (220) 2021 01 07 (210) 522944
(151) 2021 06 25 (441) 2021 03 08
(732) MRyC MaReK, Katowice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MM nIeRUChOMOŚCI
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 342877 (220) 2021 01 07 (210) 522945
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) JOKŚ MOnIKa laPOKOIK, Dębno (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) la niña Decor
(510), (511) 27 dekoracje ścienne (nietekstylne), ścienne dekoracje, 
nietekstylne, dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie 
robione, pokrycia ścian i  sufitów, materiały do  pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, fryzy [dekoracje ścienne 
nie  z  materiałów tekstylnych], kilimy dekoracyjne, nie  z  materiałów 
włókienniczych, obicia ścienne, nie  z  materiałów tekstylnych, winy-
lowe pokrycia ścian, tapeta, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, 
pokrycia ścienne z papieru, pokrycia ścienne z korka, pokrycia ścien-
ne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne materiały 
wykończeniowe, nietekstylne, ścienne tekstylne materiały wykończe-
niowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w  zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych .

(111) 342878 (220) 2021 01 07 (210) 522946
(151) 2021 06 16 (441) 2021 02 22
(732) SZCZygłOWSKI MIChał SPIDeRneT, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Spidernet
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, reklama bizneso-
wych stron internetowych, promocja online sieci komputerowych 
i  stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na  reklamę towarów i  usług, abonowanie dostępu 
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, usługi aukcyjne świad-
czone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi pośred-
nictwa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
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trzecich za  pośrednictwem systemów telekomunikacji, gromadze-
nie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie te-
lekomunikacji, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie telekomunikacji, 38 bezprzewodowe elektroniczne przesyła-
nie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, 
bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy 
transfer danych za  pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, 
dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyj-
nych, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, do-
starczanie powiadomień pocztą elektroniczną za  pośrednictwem 
Internetu, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarcza-
nie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych lub obra-
zów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej lub Internetu, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja 
pomiędzy komputerami, komunikacja przez sieci światłowodowe, 
komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja za po-
średnictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPn], komunikacja 
za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, łączność komputerowa do przesy-
łania informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność 
za pomocą komputera, obsługa lokalnych sieci komputerowych, od-
bieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicz-
nej, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, oferowa-
nie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową lub bazami danych, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, 
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, 
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednic-
twem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji 
za pomocą komputera, przekazywanie informacji i danych za pośred-
nictwem usług online i Internetu, przekazywanie informacji i danych 
za  pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazy-
wanie wiadomości za  pomocą komputerów, przesyłanie informacji 
drogą online, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie oprogra-
mowania do rozrywki interaktywnej, przesyłanie wiadomości za po-
mocą sieci komputerowych, przesyłanie zamówień drogą elektro-
niczną, przesyłanie wiadomości za  pośrednictwem witryny 
internetowej, świadczenie usług łączności on-line, świadczenie 
usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatro-
om], telekomunikacja za  pomocą terminali komputerowych, syste-
mów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, teleko-
munikacyjne usługi dostępowe, transfer strumieniowy danych, 
transmisja danych, transmisja danych drogą kablową, transmisja da-
nych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków komu-
nikacyjnych, transmisja danych i  nadawanie danych, transmisja da-
nych lub obrazów audiowizualnych za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, transmisja danych przez Internet, 
transmisja danych przez komputery, transmisja danych wspomagana 
komputerowo, transmisja danych za  pomocą środków elektronicz-
nych, transmisja danych za  pomocą urządzeń audiowizualnych, 
transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci 
komputerowych, transmisja plików danych, audio, wideo i multime-
dialnych, transmisja informacji pomiędzy komputerami a  stacjami 
roboczymi, transmisja informacji przez komputery przyłączone 
do tej samej sieci telematycznej, transmisja plików cyfrowych, trans-
misja strumieniowa danych, udostępnianie on-line interaktywnej ta-
blicy ogłoszeniowej, usługi dostawców Internetu ISP, usługi dostaw-
ców usług internetowych ISP, usługi dostarczania wiadomości 
elektronicznych, usługi dostępu do  Internetu, usługi dostępu 
do  ogólnoświatowej sieci komputerowej, usługi elektronicznej 
skrzynki pocztowej, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi 
elektronicznej wymiany danych, usługi komputerowych tablic ogło-
szeń, usługi łączności skomputeryzowanej, usługi łączności kompu-
terowej, usługi łączności między komputerami, usługi łączności on-
-line, usługi łączności świadczone w  Internecie, usługi on-line, 
mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi pocztowe przy wykorzy-
staniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi poczty elektro-
nicznej dotyczące danych i głosu, usługi poczty elektronicznej i prze-
syłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych, 
usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościo-
wych, usługi połączeń internetowych dla klientów indywidualnych 

i  jednostek gospodarczych, usługi przesyłania danych komputero-
wych, usługi przesyłania danych, usługi poczty elektronicznej, usługi 
przesyłania wiadomości online, usługi przesyłu danych, usługi świad-
czone przez dostawców Internetu, usługi telefonii komputerowej, 
usługi telekomunikacyjne świadczone w  oparciu o  Internet, usługi 
transmisji danych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem platform i  portali w  Internecie i  innych mediach, usługi 
transmisji komputerowej, usługi transmisji danych pomiędzy syste-
mami komputerowymi połączonymi w sieć, usługi w zakresie konfe-
rencji internetowych, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie 
przesyłania elektronicznych wiadomości głosowych, usługi w zakre-
sie telefonii internetowej, usługi wideotekstowe, usługi wysyłania 
wiadomości multimedialnych [MMS], usługi związane z elektronicz-
nymi tablicami ogłoszeń, wiadomości elektroniczne, wspomagana 
komputerowo transmisja wiadomości, danych i  obrazów, wspoma-
gana komputerowo transmisja informacji i  obrazów, wspomagane 
komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, wymiana wiadomości za pomocą 
transmisji komputerowej, zapewnianie dostępu do  danych w  sie-
ciach komputerowych, zapewnianie dostępu do  elektronicznej 
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do elektronicznych syste-
mów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do elektronicz-
nej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu 
do  elektronicznych sieci przesyłu danych, zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do Inter-
netu, zapewnianie dostępu do  Internetu dla osób trzecich, zapew-
nianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapew-
nianie dostępu do  internetowych linii czatowych, zapewnianie 
dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do inter-
netowych pokojów rozmów [chatroomów] i  forów internetowych, 
zapewnianie dostępu do  informacji za  pośrednictwem Internetu, 
zapewnianie dostępu do  Internetu i  innych sieci komunikacyjnych, 
zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostę-
pu do  sieci komputerowych i  do  Internetu, zapewnianie dostępu 
do światowej sieci komputerowej w celu przesyłania i rozpowszech-
niania informacji, zapewnianie dostępu do światowych sieci kompu-
terowych i  innych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu 
do światowej komputerowej sieci informacyjnej, zapewnianie dostę-
pu do światowej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu kompu-
terowego do  sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do baz danych i do Internetu, zapewnianie elektro-
nicznych łączy danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu 
do sieci komputerowych, zapewnianie komunikacji między kompu-
terami, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z  Internetem, 
zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnianie po-
łączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub 
baz danych, zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wy-
dzielonego dostępu do Internetu, zapewnianie wielu użytkownikom 
dostępu do globalnej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, te-
lefonia bezprzewodowa, wynajem czasu dostępu do  serwera baz 
danych, dzierżawa łączy telefonicznych, dzierżawa obwodów telefo-
nicznych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, dzierżawa lokalnych 
sieci komputerowych, dzierżawa czasu dostępu do witryn interneto-
wych [ISP], dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci 
komputerowych, 42 doradztwo projektowe, projektowanie kompu-
terów, konstrukcyjne projektowanie, projektowanie nowych produk-
tów, technologiczne badania projektowe, projektowanie języków 
komputerowych, projektowanie kodów komputerowych, projekto-
wanie stron internetowych, projektowanie specyfikacji komputero-
wych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie kroju 
czcionek, projektowanie systemów elektronicznych, badania doty-
czące projektowania, projektowanie programów komputerowych, 
projektowanie telefonów komórkowych, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, usługi projektowania technologicznego, 
projektowanie stron głównych, projektowanie baz danych, projekto-
wanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowa-
nia systemowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
sporządzanie raportów dotyczących projektowania, projektowanie 
systemów przetwarzania danych, projektowanie i  opracowywanie 
sieci, projektowanie komputerowych stron internetowych, usługi 
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi projekto-
wania systemów komputerowych, projektowanie komputerowych 
baz danych, usługi projektowania grafiki komputerowej, wypożycza-
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nie sprzętu do projektowania, projektowanie komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, projektowanie i  projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, hosting stron internetowych, projektowa-
nie stron domowych i stron internetowych, tworzenie stron interne-
towych, tworzenie stron elektronicznych, programowanie stron in-
ternetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron 
internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting 
spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sperso-
nalizowanych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
stron głównych i  stron internetowych, projektowanie i  tworzenie 
stron głównych i  stron internetowych, projektowanie i  aktualizacja 
stron głównych i stron internetowych, usługi utrzymywania stron in-
ternetowych, doradztwo związane z  tworzeniem stron głównych 
i  stron internetowych, doradztwo w  zakresie projektowania stron 
głównych i stron internetowych, hosting stron internetowych w In-
ternecie, tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych, projekto-
wanie i opracowywanie stron internetowych, doradztwo w projekto-
waniu stron internetowych, usługi testowania obciążenia stron 
internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projek-
towanie stron internetowych w  celach reklamowych, aktualizacja 
stron głównych do sieci komputerowych, opracowywanie, projekto-
wanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie stron głównych 
i  witryn internetowych, tworzenie, projektowanie i  utrzymywanie 
stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, usługi w zakre-
sie hostingu stron internetowych, tworzenie stron głównych do sieci 
komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, two-
rzenie i  utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, 
projektowanie, tworzenie i  programowanie stron internetowych, 
programowanie oprogramowania do opracowywania stron interne-
towych, wypożyczanie oprogramowania do  opracowywania stron 
internetowych, usługi w  zakresie projektowania stron interneto-
wych, doradztwo w  zakresie projektowania stron internetowych, 
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, wy-
najem przestrzeni pamięciowej na  potrzeby stron internetowych, 
hosting przestrzeni pamięciowej na  potrzeby stron internetowych, 
zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, tworze-
nie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie graficzne 
w celu kompilacji stron w Internecie, opracowywanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie 
stron głównych do sieci komputerowych, projektowanie i wdrażanie 
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i  prowadzenie 
stron internetowych na telefony komórkowe, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania do  opracowywania stron interneto-
wych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów 
komórkowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem 
stron internetowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięcio-
wej na strony internetowe, instalowanie stron internetowych w Inter-
necie na  rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i  hosting 
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i  tworzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie strony in-
ternetowej z  informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, projekto-
wanie i  wdrażanie sieciowych stron internetowych na  rzecz osób 
trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług online i Internetu, dostarczanie powiadomień dotyczących 
dostępu dzieci do stron i treści internetowych, projektowanie i pro-
jektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, dostar-
czanie informacji w  dziedzinie projektowania architektonicznego 
za pośrednictwem strony internetowej, planowanie, projektowanie 
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, doradz-
two związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do  handlu elektronicznego, dostarczanie informacji o  technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-
towej, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego prze-
chowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej 
online do  tworzenia i  hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, 
udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych za pośrednic-
twem interaktywnej strony internetowej, pisanie na  zamówienie 
programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia 
stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online nie  do  pobrania do  opracowywania stron 

internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie  do  pobrania dostępnych za  pośrednictwem 
strony internetowej, hosting stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, na  serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputero-
wej, tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów tele-
fonicznych, systemów telewizji kablowej i  światłowodów, hosting 
serwerów, hosting treści cyfrowych, hosting portali internetowych, 
hosting komputerowych baz danych, hosting rozrywkowych treści 
multimedialnych, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, ho-
sting treści cyfrowych w  Internecie, hosting platform w  Internecie, 
hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting platform ko-
munikacyjnych w Internecie, usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, usługi dostawcy 
hostingu prywatnego „w  chmurze”, hosting blogów, hosting vide-
ocastów, hosting podkastów, hosting aplikacji multimedialnych, ho-
sting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, usługi 
dostawcy hostingu publicznego „w chmurze”, hosting obiektów in-
ternetowych online dla osób trzecich, hosting obiektów online 
do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting przestrzeni pamię-
ciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, projekto-
wanie, tworzenie, hosting i  utrzymywanie witryn internetowych 
na  rzecz osób trzecich, hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dysku-
sji, hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz osób trzecich 
do  celów wymiany treści online, interaktywne usługi hostingowe 
umożliwiające użytkownikom publikowanie i  dzielenie się swoimi 
treściami i obrazami w trybie online .

(111) 342879 (220) 2021 01 07 (210) 522950
(151) 2021 06 25 (441) 2021 03 08
(732) SWaTeK-WelgRyn MaRZena PRZeDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCyJnO hanDlOWe aRTMeDal II, Częstochowa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aRTMeDal
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria, breloczki do  kluczy 
[ozdoby], chowane breloki, dzieła sztuki z metali szlachetnych, me-
dale, medaliony, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprze-
tworzone, monety, monety do kolekcjonowania, ozdoby [biżuteria], 
odznaki pamiątkowe, odznaki z metali szlachetnych, szpilki ozdobne, 
sztabki metali szlachetnych, żetony miedziane, 16 adresarki, afisze, 
plakaty, albumy kolekcjonerskie, albumy na  monety, artykuły biu-
rowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bloczki do pisania, broszury, chorą-
giewki papierowe, chromolitografie, druki litograficzne, emblematy 
papierowe, etykiety nie  z  materiału tekstylnego, folia z  tworzyw 
sztucznych do  pakowania, formularze [blankiety, druki], fotografie, 
fotograwiura, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty poczto-
we, katalogi, kleje do papieru lub do użytku domowego, koperty [ar-
tykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, 
litograficzne dzieła sztuki, mapy, materiały do introligatorstwa, ma-
teriały do modelowania, materiały do rysowania, materiały drukowa-
ne, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały pi-
śmienne, matryce, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], notatniki, notesy, obrazy, okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], osłony z papieru na doniczki, papier i karton, papiero-
we obrusy, pieczątki kauczukowe, pieczątki odciskowe, pieczątki pa-
miątkowe [plomby], pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, plansze, 
płytki grawerskie, plany, podstawki papierowe, prospekty, przyrządy 
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka 
kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, stemple do  pie-
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czętowania, stemple do  znakowania, suche kalkomanie, usuwalne 
znaczki (stemple), zakładki do książek, zestawy piśmienne, zeszyty, 
40 chromowanie, cynowanie, galwanizacja, grawerowanie, introliga-
torstwo, niklowanie, odlewanie metali, obróbka metali, platerowa-
nie, powlekanie galwaniczne, pozłacanie, srebrzenie, tłoczenie meta-
lu, trawienie [wytrawianie], usługi drukowania, wytłaczanie znaków .

(111) 342880 (220) 2021 01 09 (210) 522980
(151) 2021 06 16 (441) 2021 02 15
(732) WaWRZynIaK MaRIUSZ, łask (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MaKaOZ
(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), budowlane materia-
ły metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały 
budowlane, stropy [metalowe materiały budowlane], ogniotrwałe 
budowlane materiały metalowe, markizy metalowe [materiały bu-
dowlane], ogniotrwałe materiały z  metalu [materiały budowlane], 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalo-
we materiały budowlane w  postaci płyt, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
drobne wyroby metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe elementy wy-
kończeniowe [obramienia] stosowane w budownictwie, 19 drewno 
budowlane, legary drewniane, płyty drewniane, budowle drewnia-
ne, drewniane poręcze, bloki drewniane, drewniane rusztowania, la-
minaty drewniane, drewniana oblicówka, drewno fornirowane, bu-
dowlane (drewno-), drewniane forniry, okładziny drewniane, podłogi 
drewniane, kształtka drewniana, obramowania drewniane, drewnia-
ne profile, drzwi drewniane, deski drewniane, belki drewniane, kro-
kwie drewniane, płyty z  drewna, drewno po  obróbce, drewno 
do majsterkowania, częściowo obrobione drewno, boazerie z drew-
na, złącza drewniane, słupy drewniane, płytki drewniane, gonty 
drewniane, drewniane listwy profilowe, drewniane ościeżnice 
drzwiowe, drewniane płyty wiórowe, płyty pilśniowe drewniane, 
drewniane płyty budowlane, drewniane deski sufitowe, przenośne 
konstrukcje drewniane, drewniane obudowy kominków, deski [drew-
no budowlane], drewno laminowane klejem, podłogi z  drewna, 
drewno częściowo obrobione, drewniane ramy okien, drewniane 
półfabrykaty tarte, drewniane deski tarasowe, drewniane parkiety 
fornirowane, drewniane podkłady kolejowe, drewniane płytki pod-
łogowe, drewniane podłogi sportowe, drewniane podłogi parkieto-
we, drewniane pokrycia podłogowe, płyty wiórowe z drewna, podło-
gi z  twardego drewna, warstwy okładzinowe z  drewna, elementy 
konstrukcyjne z drewna, budki ogrodowe z drewna, elementy kon-
strukcji z drewna, deski dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drew-
na], drewno przeznaczone do obróbki, drewniane laminowane płyty 
wiórowe, bednarska klepka (drewno na-), materiały budowlane 
z drewna, deski z drewna miękkiego, deski z drewna twardego, ele-
menty budowlane z imitacji drewna, drewno do użytku w budownic-
twie, drewniane panele akustyczne na ściany, deski tarasowe z drew-
na twardego, obramowanie z  drewna do  kominków, drewno 
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drzwi wykonane 
z drewna do budynków, belka drewniana przycięta do połowy gru-
bości, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], wyro-
by stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, deski budow-
lane wykonane z  drewna i  żywic wodoodpornych, zaprawa 
do  naprawy dziur w  konstrukcjach drewnianych, drewno, drewno 
konstrukcyjne, betonowe materiały budowlane, szklane materiały 
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, tektura słomowa 
[materiały budowlane], materiały budowlane ze szkła, materiały bu-
dowlane z bitumu, fornir kamienny [materiały budowlane], płyta pil-
śniowa [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały budowlane, 
niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], bloczki bu-
dowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane 
z  kamienia naturalnego, materiały budowlane i  konstrukcyjne nie-
metalowe, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały budowlane 
do  użytku przy poziomowaniu nawierzchni, słupy betonowe 
do  użytku jako materiały budowlane, niemetalowe materiały i  ele-
menty budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane z materia-
łów z  tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały budowlane 
do pokrywania dachu, materiały budowlane (nie z metalu), oranżerie 
wykonane z drewna, parkiety wykonane z drewna, części modułowe 
(niemetalowe-) do  budowania budynków prefabrykowanych, wy-

kończeniowe elementy dachów, niemetalowe, ramy wykończeniowe 
uszczelniające (niemetalowe-), elementy wykończeniowe budowla-
ne niemetalowe, elementy wykończeniowe (niemetalowe-) do  za-
bezpieczania budynków przed wodą, tynk wykończeniowy wykonany 
z kolorowej sztucznej żywicy, domy prefabrykowane (niemetalowe-), 
niemetalowe domy przenośne, domy modułowe, niemetalowe, mo-
dułowe domy z bali, prefabrykowane domy z bali, domy z prefabry-
katów [zestawy do  montażu], modułowe domy, domy szkieletowe, 
35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 
usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  ręcznymi narzędziami 
do  budowy, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  akcesoriami 
metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  instala-
cjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposa-
żeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  ręcznymi 
urządzeniami do  budowy, usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi, usługi sprzedaży domów prefabrykowanych, 
usługi sprzedaży domów szkieletowych, usługi sprzedaży domów 
modułowych, usługi sprzedaży prefabrykowanych ścian, usługi 
sprzedaży prefabrykowanych wiązarów, 36 usługi planowania finan-
sowego związane z projektami budowlanymi, usługi finansowe do-
tyczące własności nieruchomości i  budynków, usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z za-
kresu infrastruktury, wynajem nieruchomości, dzierżawa nierucho-
mości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomością, usługi nabywania nieruchomości, 37 usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi budowy 
domów drewnianych, usługi budowy domów z prefabrykatów, kon-
serwacja i naprawa budynków, budowanie konstrukcji żelbetowych 
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, instala-
cja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, in-
stalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalacja 
sprzętu do automatyki budynkowej, instalowanie gotowych elemen-
tów konstrukcyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyj-
nych, instalowanie wyposażenia budynków, konserwacja podłóg 
drewnianych, malowanie i lakierowanie, montaż instalacji na placach 
budowy, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, montaż 
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i  wodociągowych, montaż 
drzwi i  okien, montaż belkowania dachu, montaż [instalacja] kon-
strukcji budynków, malowanie powierzchni budynków, montaż rusz-
towań, montaż płyt ściennych, montaż półpięter, montaż podłóg 
podniesionych, montaż podłóg drewnianych, nakładanie wylewki 
posadzkowej, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, nakła-
danie farb ochronnych na drewno, usługi budowlane, usługi zarzą-
dzania budową, usługi doszczelniania budynków, usługi doradztwa 
budowlanego, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budo-
wy konstrukcji tymczasowych, doradztwo inżynieryjne (usługi bu-
dowlane), usługi budowlane i  konstrukcyjne, usługi budownictwa 
wodno-lądowego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, 
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowla-
ne w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze w zakresie 
remontów budynków, usługi doradcze w  zakresie konserwacji bu-
dynków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi informacyjne 
dotyczące renowacji budynków, usługi w zakresie malowania i deko-
rowania budynków, usługi instalacyjne w  zakresie rusztowań bu-
dowlanych, platform roboczych i  budowlanych, usługi w  zakresie 
zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi w zakresie 
okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych 
w celu ich konserwacji, usługi w zakresie nakładania powłok ochron-
nych na zewnątrz budynków, usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu automatyki budynkowej, doradztwo w  zakresie inżynierii 
wodno-lądowej [usługi budowlane], usługi doradcze dotyczące kon-
strukcji budynków i innych struktur, budowa schodów z drewna, bu-
dowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont nieru-
chomości, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownic-
two], budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków na  zamó-
wienie, budowa domów na zamówienie, budowanie domów, budo-
wa domów, budowa pomieszczeń, budowa ścian, budowa podłóg, 
budowa obiektów wypoczynkowych, budowa części budynków, 
budowa budynków wielorodzinnych, budowa obiektów inżynierii 
wodno-lądowej, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budo-
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wa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, nad-
zór nad budowaniem konstrukcji, budowa prywatnych budynków 
mieszkalnych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowa-
nie wakacyjne, budowa domów prefabrykowanych, budowa domów 
energooszczędnych, budowa domów modułowych, budowa do-
mów kanadyjskich, budowa domów szkieletowych, budowa domów 
pasywnych, 40 produkcja prefabrykatów do  domów modułowych, 
prefabrykacja ścian, prefabrykacja wiązarów, 42 doradztwo w zakre-
sie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, badania dotyczące projektowania, analizy wyko-
nalności projektu, doradztwo w  zakresie projektów technologicz-
nych, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architekto-
nicznego za  pośrednictwem strony internetowej, oceny techniczne 
związane z projektowaniem, projektowanie analiz wykonalności w za-
kresie projektów, planowanie projektu, planowanie [projektowanie] 
budynków, projektowanie domów, projektowanie budynków prze-
mysłowych, projektowanie budynków, projektowanie budowlane, 
projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie ramowych 
konstrukcji przestrzennych, projektowanie systemów inżynierii bu-
dowlanej, projektowanie zewnętrznej części budynków, usługi do-
radcze związane z  projektowaniem budynków, usługi doradcze 
w zakresie projektowania, usługi architektoniczne w zakresie projek-
towania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w  za-
kresie projektowania budynków komercyjnych, usługi projektowa-
nia dotyczące elementów do  krycia dachów, usługi projektowania 
architektonicznego, usługi planowania [projektowania] biur, usługi 
projektowania technologicznego, usługi projektowania dotyczące 
architektury, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, 
usługi projektowe związane z  nieruchomościami, usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi w zakresie projektowa-
nia budynków, wspomagane komputerowo usługi projektowe zwią-
zane z architekturą, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kon-
trola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, 
usługi inżynieryjne w  dziedzinie technologii budowlanej, usługi 
w  zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technicznego 
w  zakresie inżynierii budowlanej, klasyfikacja drewna, planowanie 
budowy nieruchomości .

(111) 342881 (220) 2021 01 10 (210) 522982
(151) 2021 06 16 (441) 2021 02 08
(732) nOWaCKI TOMaSZ hORIZOnSOFT, Drobnin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hORIZOnSOFT
(540) 

(591) biały, żółty, czarny
(531) 26 .03 .04, 26 .04 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 42 usługi w  zakresie technologii informacyjnych, opra-
cowywanie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
opracowywanie, projektowanie i  aktualizacja stron głównych, pro-
jektowanie i  opracowywanie stron internetowych, projektowanie 
i  opracowywanie baz danych, projektowanie i  projektowanie gra-
ficzne do  tworzenia stron www, projektowanie i  projektowanie 
graficzne do  tworzenia stron www w  Internecie, projektowanie 
i  tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowa-
nie i  utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie i  wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowa-
nie sklepów, projektowanie stron domowych i stron internetowych, 
projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowa-

nie stron głównych, projektowanie stron internetowych w  celach 
reklamowych, projektowanie systemów informatycznych dotyczą-
cych zarządzania, projektowanie systemów przetwarzania danych, 
tworzenie i  projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) 
na  rzecz osób trzecich, tworzenie, projektowanie i  utrzymywanie 
stron internetowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie wi-
tryn internetowych na  rzecz osób trzecich, tworzenie witryn inter-
netowych, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, 
usługi projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie 
tworzenia witryn internetowych, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
rozwój sprzętu komputerowego, administracja serwerami poczto-
wymi, administracja serwerów, aktualizowanie stron internetowych 
dla osób trzecich, eksploracja danych, konserwacja oprogramowania 
do  przetwarzania danych, opracowywanie systemów przetwarza-
nia danych, opracowywanie systemów przechowywania danych, 
planowanie, projektowanie i  rozwój stron internetowych online 
na  rzecz osób trzecich, projektowanie i  opracowywanie systemów 
do  wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania 
i  przechowywania danych, projektowanie i  opracowywanie syste-
mów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów przetwarzania danych, projektowanie i  opracowywanie 
systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów komputerowych .

(111) 342882 (220) 2021 01 08 (210) 522987
(151) 2021 06 16 (441) 2021 02 08
(732) BaKeRy COMMPany SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, łódź (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Beak Beak .
(510), (511) 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], babeczki, bagietki, batoniki, batoniki muesli, 
batony zbożowe i energetyczne, bezy, bułeczki z kremem, bułeczki 
z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułki, chałwa, chipsy [produkty 
zbożowe], chleb, chleb razowy, chleb wielozbożowy, chleb żytni, 
chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb na parze, chleb ra-
zowy, chleb sodowy, chleb z przyprawami, chleb z ziarnami soi, ciasta 
czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta w pole-
wie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
czekoladowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka solone, ciastka 
herbaciane, ciastka serowe, ciastka zbożowe do  spożycia przez lu-
dzi, ciasto francuskie, ciasto na  biszkopty, ciasto na  wypieki, ciasto 
w proszku, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, cukier-
ki bez cukru, czekolada bezmleczna, czekoladowe ozdoby do ciast, 
czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, eklerki, gotowe de-
sery [wyroby piekarnicze], herbatniki (słodkie lub słone), krakersy, 
krówka (cukierek), kruche ciasto, magdalenki, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], mieszanki ciasta, muesli, napoleonki, paszteciki, pączki, 
pierniczki, piernik, pizze bezglutenowe, placki, podłużne biszkopty 
[ciastka], przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane 
z  mąki razowej, przekąski z  pieczywa chrupkiego, przekąski z  pro-
duktów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, quiche, rogaliki, sernik, 
słodkie bułeczki, słodycze [cukierki], słodycze o smaku owocowym, 
słodycze bez cukru, spody do tarty, szarlotka, świeże placki [ciasta], 
tarty, wafelki, wypieki cukiernicze, wyroby ciastkarskie nadziewane 
owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owo-
cami, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze 
w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukier-
nicze z mąki, wyroby cukiernicze z sezamu, wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty ciasteczka, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawiera-
jące owoce, wyroby piekarnicze bezglutenowe, zakwas chlebowy .

(111) 342883 (220) 2021 01 08 (210) 522992
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) FIJOł MaRCIn, Piła Kościelecka (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mflow thinkful projects
(540) 

(591) ciemnoniebieski, turkusowy
(531) 01 .15 .24, 26 .01 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 nadzór budowlany, budowa infrastruktury, budowa 
instalacji wodociągowych, budowa komunalnych instalacji do ogrze-
wania geotermicznego, budowa instalacji do  ogrzewania geoter-
micznego, 42 projektowanie i  opracowywanie sieci dystrybucji 
energii, projektowanie i opracowywanie sieci, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, projektowanie i planowanie techniczne syste-
mów kanalizacyjnych, projektowanie i  planowanie techniczne ru-
rociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, projektowanie 
i planowanie techniczne oczyszczalni wody, pomiary środowiskowe, 
kompilacja informacji dotyczących środowiska, badania dotyczące 
ochrony środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego, 
usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, konsultacja tech-
niczna w dziedzinie inżynierii środowiska, usługi badawcze w zakre-
sie ochrony środowiska, doradztwo techniczne w  dziedzinie nauk 
o środowisku, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrze-
nia w energię, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej 
i produkcji gazu ziemnego .

(111) 342884 (220) 2020 12 17 (210) 522336
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eUROCaSh
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami 
kuchennymi lub do  gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami kosmetycznymi i  pielęgnacyjny-
mi, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, 
usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne 
i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy producentem 
a  klientem, doradztwo handlowe w  zakresie organizacji sklepów 
i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów reklamowych związanych 
z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, in-
formacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadze-
nia handlu, badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów 
handlowych i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w  zakresie 
zawierania umów franchisingowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przeno-
szeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i  promocyjnych, promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, wypo-
życzanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym 
sklepów samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory automa-
tyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i  wyposażenie sklepów 
i biur, usługi sklepów detalicznych oferujących przybory kuchenne 
lub do  gospodarstwa domowego, usługi sklepów on-line oferują-
cych przybory kuchenne lub do  gospodarstwa domowego, usługi 
sklepów on-line oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów 
on-line oferujących produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, 39 
dostarczanie towarów, pakowanie towarów, przechowywanie towa-
rów, transport paczek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, 
usługi pocztowe .

(111) 342885 (220) 2020 12 17 (210) 522337
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eUROCaSh CaSh & CaRRy

(540) 

(591) czerwony, zielony
(531) 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami 
kuchennymi i do gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi skle-
pów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne i pielęgnacyj-
ne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy producentem a klientem, 
doradztwo handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposaże-
nia, dystrybucja materiałów reklamowych związanych z  prowadze-
niem handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, informacji ryn-
kowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, 
badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych 
i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w  zakresie zawierania 
umów franchisingowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi 
z  zakresu informacji handlowej, usługi związane z  przenoszeniem 
przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, wypożyczanie 
i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym sklepów 
samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory automatyczne, ksero-
kopiarki, urządzenia biurowe i  wyposażenie sklepów i  biur, usługi 
sklepów detalicznych oferujących przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, usługi sklepów on-line oferujących produkty 
spożywcze, usługi sklepów on-line oferujących produkty kosmetycz-
ne oraz pielęgnacyjne, usługi sklepów on-line oferujących przybory 
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, 39 dostarczanie towa-
rów, pakowanie towarów, przechowywanie towarów, transport pa-
czek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, usługi pocztowe .

(111) 342886 (220) 2020 12 17 (210) 522338
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eUROCaSh gRUPa
(540) 

(591) czerwony, zielony
(531) 01 .05 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami 
kuchennymi oraz do  gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami kosmetycznymi i  pielęgnacyjny-
mi, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, 
usługi sklepów detalicznych oferujących produkty kosmetyczne 
i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy producentem 
a  klientem, doradztwo handlowe w  zakresie organizacji sklepów 
i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów reklamowych związanych 
z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji handlowej, in-
formacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla prowadze-
nia handlu, badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, pokazów 
handlowych i reklamowych pokazów towarów, zarządzanie i pomoc 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w  zakresie 
zawierania umów franchisingowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przeno-
szeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i  promocyjnych, promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, wypo-
życzanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, w tym 
sklepów samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory automa-
tyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i  wyposażenie sklepów 
i biur, usługi sklepów detalicznych oferujących przybory kuchenne 
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lub do  gospodarstwa domowego, usługi sklepów on-line oferują-
cych przybory kuchenne lub do  gospodarstwa domowego, usługi 
sklepów on-line oferujących produkty spożywcze, usługi sklepów 
on-line oferujących produkty kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, 39 
dostarczanie towarów, pakowanie towarów, przechowywanie towa-
rów, transport paczek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, 
usługi pocztowe .

(111) 342887 (220) 2020 12 17 (210) 522339
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurocash .pl
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami ku-
chennymi oraz do gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sklepów detalicznych oferujących produkty spożywcze, usługi skle-
pów detalicznych oferujących przybory kuchenne lub do gospodar-
stwa domowego, usługi sklepów detalicznych oferujących produkty 
kosmetyczne i pielęgnacyjne, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy 
producentem a klientem, doradztwo handlowe w zakresie organiza-
cji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów reklamowych 
związanych z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu informacji han-
dlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji niezbędnej dla 
prowadzenia handlu, badanie rynku, reklama, organizacja wystaw, 
pokazów handlowych i  reklamowych pokazów towarów, zarządza-
nie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi 
w  zakresie zawierania umów franchisingowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi z zakresu informacji handlowej, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie sprze-
daży za  pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, 
wypożyczanie i  wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych, 
w  tym sklepów samoobsługowych, takiego jak: dystrybutory auto-
matyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie sklepów 
i biur, usługi sklepów on-line oferujących produkty spożywcze, usługi 
sklepów on-line oferujących przybory kuchenne lub do  gospodar-
stwa domowego, usługi sklepów on-line oferujących produkty ko-
smetyczne oraz pielęgnacyjne, 39 dostarczanie towarów, pakowanie 
towarów, przechowywanie towarów, transport paczek, magazyno-
wanie paczek, odbieranie paczek, usługi pocztowe .

(111) 342888 (220) 2020 12 17 (210) 522341
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) eUROCaSh SPÓłKa aKCyJna, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aBC
(540) 

(591) biały, zielony, żółty
(531) 02 .07 .02, 26 .03 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych oferujących produkty spo-
żywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących przybory kuchen-
ne lub do  gospodarstwa domowego, usługi sklepów detalicznych 
oferujących produkty kosmetyczne i  pielęgnacyjne, pośrednictwo 
w  sprzedaży pomiędzy producentem a  klientem, doradztwo han-
dlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja 
materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem handlu, usługi 
z zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie in-
formacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, reklama, 
organizacja wystaw, pokazów handlowych i  reklamowych pokazów 
towarów, zarządzanie i  pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów franchisingowych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlo-
wej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych, 
usługi sklepów on-line oferujących produkty spożywcze, usługi skle-
pów on-line oferujących przybory kuchenne lub do  gospodarstwa 
domowego, usługi sklepów on-line oferujących i  produkty kosme-
tyczne oraz pielęgnacyjne, 36 usługi portfela elektronicznego (usłu-
gi w zakresie płatności), usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
obsługa płatności, usługi w zakresie wypłaty gotówki .

(111) 342889 (220) 2020 12 17 (210) 522350
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) OlCZa gaWRa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OlCZa gaWRa
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, jasnoszary
(531) 06 .01 .01, 26 .11 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania 
biznesem, zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie pro-
jektów budowlanych, badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
reklama, obsługa administracyjna firm, 36 agencje nieruchomości, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, kupno i  sprzedaż nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, realizacja projektów 
budowlanych związanych ze  wznoszeniem budynków, 37 budow-
nictwo, roboty budowlane, usługi budowlane, budowa nowych 
obiektów, budowa domów i osiedli, usługi doradztwa budowlanego, 
42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architek-
tury, projektowanie budowlane, usługi inżynieryjne, badania tech-
niczne, badania w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projek-
tów technicznych, doradztwo techniczne .

(111) 342890 (220) 2020 12 18 (210) 522367
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) JURPOl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURPOl SZyBy SaMOChODOWe
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, biały
(531) 26 .04 .18, 26 .04 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 12 przednie lub tylne szyby do pojazdów, pióra wyciera-
czek do przedniej szyby do pojazdów, przednie szyby samochodowe, 
szyby do pojazdów, szyby do pojazdów [przednie], daszki na przednie 
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szyby [części do pojazdów], szyby do pojazdów z wbudowanymi ante-
nami do odbioru sygnałów radiowych, szyby przednie [części pojazdów 
lądowych], szyby przednie do pojazdów, szyby przednie do pojazdów 
lądowych, tylne szyby do pojazdów, szyby tylne samochodowe, szyby 
przednie pojazdów, szyby przednie do samochodów, szyby przednie 
[do pojazdów], 21 szyby do pojazdów (szkło na-) [półprodukty], szyby, 
szkło na szyby [nie do budownictwa], szkło na szyby do pojazdów [pół-
fabrykaty], szkło na szyby do pojazdów [półprodukty], szkło na szyby 
do pojazdów, pojazdy (szkło na szyby-) [półfabrykaty] .

(111) 342891 (220) 2020 12 18 (210) 522389
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 01
(732) TaRCZyŃSKI SPÓłKa aKCyJna, Ujeździec Mały (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROŚlIngeR
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, 
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariań-
skie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na  bazie orzechów, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie wa-
rzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki wa-
rzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe 
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie 
warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty 
zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bu-
lion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do  celów spożywczych], oleje 
jadalne, przekąski na  bazie mleka, przekąski na  bazie sera, mięso 
i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa 
wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso 
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, pa-
rówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, 
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, 
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, 
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawie-
rające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche 
lub w  płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki sma-
kowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do piecze-
nia, marynaty, sosy, pesto, zioła do  celów spożywczych, preparaty 
do  przygotowywania sosów do  pieczeni, przekąski na  bazie zbóż, 
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mro-
żone paszteciki z  mięsem i  warzywami, paszteciki z  kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z  warzyw i  mięsa, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw .

(111) 342892 (220) 2020 12 18 (210) 522391
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 01
(732) WIeWIÓR SłaWOMIR F .h . aSTRa, Kowalewo Pomorskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIn-TeX
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 obuwie .

(111) 342893 (220) 2020 12 18 (210) 522393
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 01
(732) TaRCZyŃSKI SPÓłKa aKCyJna, Ujeździec Mały (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROŚlInOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, 
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariań-
skie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na  bazie orzechów, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie wa-

rzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki wa-
rzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe 
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie 
warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty 
zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bu-
lion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do  celów spożywczych], oleje 
jadalne, przekąski na  bazie mleka, przekąski na  bazie sera, mięso 
i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa 
wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso 
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, pa-
rówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, 
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, 
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, 
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawie-
rające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche 
lub w  płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki sma-
kowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do piecze-
nia, marynaty, sosy, pesto, zioła do  celów spożywczych, preparaty 
do  przygotowywania sosów do  pieczeni, przekąski na  bazie zbóż, 
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mro-
żone paszteciki z  mięsem i  warzywami, paszteciki z  kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z  warzyw i  mięsa, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw .

(111) 342894 (220) 2020 12 18 (210) 522396
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 01
(732) TaRCZyŃSKI SPÓłKa aKCyJna, Ujeździec Mały (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROŚlIn-DOg
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, 
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariań-
skie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na  bazie orzechów, 
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie wa-
rzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki wa-
rzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe 
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie 
warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty 
zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bu-
lion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do  celów spożywczych], oleje 
jadalne, przekąski na  bazie mleka, przekąski na  bazie sera, mięso 
i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa 
wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso 
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, pa-
rówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, 
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, 
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, 
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawie-
rające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, 
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche 
lub w  płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki sma-
kowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do piecze-
nia, marynaty, sosy, pesto, zioła do  celów spożywczych, preparaty 
do  przygotowywania sosów do  pieczeni, przekąski na  bazie zbóż, 
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mro-
żone paszteciki z  mięsem i  warzywami, paszteciki z  kiełbaskami, 
wyroby piekarnicze składające się z  warzyw i  mięsa, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw .

(111) 342895 (220) 2020 12 18 (210) 522397
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) ROSa anDRZeJ, Zielonka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) R23
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(510), (511) 35 sprzedaż towarów takich jak: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, spodnie, bezrę-
kawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, brycze-
sy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki, 
garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, 
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukien-
ki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, 
mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla ko-
biet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, 
piżamy, podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i poń-
czochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, t-shirty 
z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania co-
dzienne, imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i wa-
lizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, 
akcesoria do  biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety, 
bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kolczyki, koraliki 
do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], perły, 
pierścionki, spinki do  mankietów i  krawatów, wisiorki biżuteryjne, 
wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki do  bransoletek, ko-
smetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, organizowa-
nie i  prowadzenie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizacja i pro-
wadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów, pokazy towarów 
do  celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych, 
przygotowywanie wystaw w celach handlowych .

(111) 342896 (220) 2020 12 18 (210) 522398
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) ROSa anDRZeJ, Zielonka (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) R23store
(510), (511) 35 sprzedaż towarów takich jak: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, spodnie, bezrę-
kawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, brycze-
sy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki, 
garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, 
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukien-
ki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, 
mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla ko-
biet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, 
piżamy, podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i poń-
czochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, t-shirty 
z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania co-
dzienne, imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i wa-
lizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, 
akcesoria do  biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety, 
bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kolczyki, koraliki 
do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], perły, 
pierścionki, spinki do  mankietów i  krawatów, wisiorki biżuteryjne, 
wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki do  bransoletek, ko-
smetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, organizowa-
nie i  prowadzenie targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizacja i pro-
wadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów, pokazy towarów 
do  celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych, 
przygotowywanie wystaw w celach handlowych .

(111) 342897 (220) 2020 12 18 (210) 522402
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 01
(732) ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne COlFaRM SPÓłKa aKCyJna, 
Mielec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zioła w tabletkach
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 05 .11 .11, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, zioła lecznicze, 
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi .

(111) 342898 (220) 2020 12 18 (210) 522403
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 01
(732) ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne COlFaRM SPÓłKa aKCyJna, 
Mielec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaX
(540) 

(591) szary, czerwony, biały
(531) 24 .13 .09, 26 .01 .12, 27 .05 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 suplementy diety, tabletki witaminowe, witaminy i pre-
paraty witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy .

(111) 342899 (220) 2020 12 18 (210) 522404
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 01
(732) ZaKłaDy FaRMaCeUTyCZne COlFaRM SPÓłKa aKCyJna, 
Mielec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWIe Z naTURy
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 .03 .11, 24 .13 .09, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy ziołowe, zioła 
lecznicze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, wyciągi z  roślin leczniczych, witaminy 
i preparaty witaminowe .

(111) 342900 (220) 2020 12 18 (210) 522405
(151) 2021 06 30 (441) 2021 02 22
(732) eKOPlOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ep naTUR
(540) 

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 
26 .11 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy na-
turalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, 
nawozy do  roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, 
preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin, nawozy dla rolnictwa, 
środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do  użytku w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, środ-
ki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, substraty do użytku 
w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne 
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, substancje od-
żywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki 
substancji chemicznych i  materiałów naturalnych do  wykorzystania 
jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fun-
gicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom .

(111) 342901 (220) 2020 12 18 (210) 522406
(151) 2021 06 30 (441) 2021 02 22
(732) eKOPlOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIła naTURalnyCh SKłaDnIKÓW
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy na-
turalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, 
nawozy do  roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, 
preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin, rolnictwo (nawozy dla-
), środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do  użytku w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, środki 
regulujące wzrost roślin do  użytku rolniczego, substraty do  użytku 
w  rolnictwie, ogrodnictwie i  leśnictwie, środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne 
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, substancje od-
żywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki 
substancji chemicznych i  materiałów naturalnych do  wykorzystania 
jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fun-
gicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom .

(111) 342902 (220) 2020 12 21 (210) 522422
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) ZenITh-MOnaMI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Zenith
(540) 

(531) 20 .01 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Pióra kulkowe, długopisy, wkłady do  długopisów, 
wkłady do piór kulkowych .

(111) 342903 (220) 2020 12 18 (210) 522424
(151) 2021 06 28 (441) 2021 03 08
(732) ReTTeR WłaDySłaW, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W . ReTTeR OlIgOMeD
(540) 

(591) żółty, czerwony, zielony, niebieski, biały
(531) 26 .02 .19, 26 .11 .13, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne, mleczka ko-
smetyczne, balsamy kosmetyczne, dezodoranty osobiste, sole do ką-

pieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, 
kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia 
włosów, lakiery do  paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do  wło-
sów, olejki perfumeryjne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eterycz-
ne, perfumy, preparaty do  pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, 
preparaty do  pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, 
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, mydła w  kostce, w  płynie, w  żelu, pasty, płyny, proszki 
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, preparaty do ciała o działa-
niu leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, anty-
bakteryjne środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik 
pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do  celów 
medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i  zwierząt, żywność 
dietetyczna przystosowana do  celów medycznych, żywność dla 
niemowląt, guma do  żucia do  celów medycznych, herbaty leczni-
cze ziołowe, kleje do protez zębowych, kompresy, lecznicze prepa-
raty toaletowe, lecznicze preparaty do włosów, lecznicze preparaty 
do  czyszczenia zębów, maści do  celów farmaceutycznych, maści 
do  leczenia oparzeń słonecznych, mleko w proszku dla niemowląt, 
mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty przeciw 
oparzeniom słonecznym, preparaty witaminowe, produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole wód mineralnych, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy witamino-
we w postaci plastrów, szampony lecznicze, środki do oczyszczania 
powietrza, środki przeciw poceniu stóp, środki odkażające, środki 
wspomagające odchudzanie, zioła lecznicze, środki do  zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, 35 usługi reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych 
i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla-
ma za  pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, sprzedaż 
hurtowa i  detaliczna wyrobów kosmetycznych, produktów farma-
ceutycznych, środków dezynfekcyjnych, suplementów diety, prepa-
ratów witaminowych, dietetycznych, preparatów wspomagających 
odchudzanie, środków do zwalczania robactwa, fungicydów i herbi-
cydów, sprzedaż hurtowa i  detaliczna za  pośrednictwem Internetu 
wyrobów kosmetycznych, produktów farmaceutycznych, środków 
dezynfekcyjnych, suplementów diety, preparatów witaminowych, 
dietetycznych, środków wspomagających odchudzanie, środków 
do zwalczania robactwa, fungicydów i herbicydów .

(111) 342904 (220) 2020 12 18 (210) 522425
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) nORWOOD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Rusocin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) norwood
(540) 

(591) niebieski
(531) 05 .01 .01, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 19 okna i drzwi niemetalowe, niemetalowe okucia okien 
i  drzwi, ramy okienne, okiennice, odrzwia, progi, futryny do  drzwi, 
płyty do drzwi, 35 usługi marketingowe i reklamowe w zakresie pro-
dukcji i montażu okien i drzwi, 37 usługi budowlano-montażowe i re-
montowe, instalacja okien i drzwi .

(111) 342905 (220) 2020 12 21 (210) 522439
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 01
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(732) POlSIl BIOPRePaRaTy IZaBela gUTORSKa & TOMaSZ 
SZanCIłO SPÓłKa JaWna, Toruń (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Siltech
(510), (511) 1 dodatki biologiczne służące do  przekształcania roślin 
w kiszonkę .

(111) 342906 (220) 2020 12 21 (210) 522440
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 01
(732) WORKnOW SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Żywiec (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKnOW
(540) 

(591) granatowy, biały, czarny
(531) 02 .09 .01, 02 .09 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką pielę-
gniarską lub medyczną, świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi do-
mów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie 
zdrowia], doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, 
pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, usługi medyczne, opie-
ka pielęgniarska-medyczna, usługi opieki medycznej, usługi po-
mocy medycznej, opieka medyczna i zdrowotna, usługi doradztwa 
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi leczenia me-
dycznego świadczone przez domy opieki .

(111) 342907 (220) 2020 12 21 (210) 522442
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 01
(732) WIRKUS IRena, Stara Brda Pilska (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOSĘPy Stara Brda Pilska
(540) 

(531) 02 .09 .23, 03 .07 .01, 18 .01 .05, 02 .01 .23, 25 .01 .25, 27 .05 .01, 26 .01 .01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
lobbingu handlowego, usługi doradztwa w zakresie public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organi-
zacja targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów han-
dlowych, organizowanie i  prowadzenie wystaw i  pokazów handlo-
wych, organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów do  celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie i prowa-
dzenie wystaw handlowych, pokazy [do celów promocyjnych/rekla-
mowych], organizowanie targów handlowych, prowadzenie wystaw 
w  ramach wirtualnych targów handlowych online, prowadzenie 
targów w  sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie, przygotowy-
wanie i organizowanie pokazów handlowych i  targów handlowych 
w celach komercyjnych i  reklamowych, promocja targów do celów 
handlowych, organizowanie wystaw i  imprez do  celów handlo-
wych lub reklamowych, organizowanie wystaw i  targów w  celach 
handlowych i reklamowych, usługi w zakresie zarządzania targami, 
przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie 
wystaw w celach komercyjnych, przygotowywanie wystaw w celach 
biznesowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pla-
katy reklamowe (rozlepianie-), produkcja materiałów reklamowych 
i  reklam, produkcja reklam, przygotowywanie kampanii reklamo-

wych, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama, reklama 
i marketing, reklama zewnętrzna, reklamy online, rozpowszechnianie 
reklam, usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe online, 
usługi reklamowe i  marketingowe, usługi reklamowe w  zakresie 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe związane z pojazdami samo-
chodowymi, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi 
w zakresie reklamy .

(111) 342908 (220) 2020 12 21 (210) 522445
(151) 2021 06 30 (441) 2021 02 22
(732) eKOPlOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f MaXforte
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, zielony, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy na-
turalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, 
nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, 
preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin .

(111) 342909 (220) 2020 12 21 (210) 522452
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) WOnDeRFUl lIghTIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alicja w Krainie Czarów Ogród Świateł
(540) 

(591) fioletowy, żółty, biały
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 05 .03 .06, 03 .05 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .05, 
29 .01 .13, 21 .01 .04, 05 .03 .14, 26 .04 .02
(510), (511) 21 figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, naczynia ceramicz-
ne, naczynia na napoje, ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, 
podkładki, skarbonki, termosy, breloki do kluczy nie z metalu, grze-
bienie, kosmetyczki na  przybory toaletowe, 28 gry i  zabawy, karty 
do  gry, figurki do  zabawy i  akcesoria do  nich, gry planszowe, wie-
lofunkcyjne zabawki dla dzieci, piłki plażowe, zabawki wypchane, 
klocki edukacyjne, ozdoby choinkowe, figurki zabawkowe do  ko-
lekcjonowania, lalki, zabawki dmuchane, układanki [puzzle], ska-
kanki, latawce, sztuczki magiczne, pozytywki (zabawki), zabawki 
muzyczne, gry towarzyskie, upominki dla gości w formie drobnych 
zabawek, marionetki, piłki gumowe, bąki [zabawki], zabawki do ści-
skania, misie pluszowe, zabawkowe zestawy wiaderek z  łopatkami, 
zabawki typu mobile [ruchome zabawki do zawieszania nad łóżecz-
kami niemowląt], samochody do  zabawy, figurki do  zabawy, za-
bawki zawierające skarbonki, zabawkowe zegary i zegarki, zabawki 
tryskające wodą, zabawki nakręcane, jo-jo [zabawki do  gry], arty-
kuły papierowe na przyjęcia, papierowe czapeczki na przyjęcia, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi parków tematycznych i  parków rozrywki, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe dostarczane w lub w związku z parkami tematycznymi, 
przedstawienia sceniczne na żywo, wystawianie spektakli na żywo, 
usługi parków tematycznych w dziedzinie rozrywki, zabawa, publi-
kacje multimedialne, występy na żywo postaci w kostiumach, przed-
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stawienia teatralne, przedstawienia muzyczne, usługi rozrywkowe 
na żywo, usługi rozrywkowe, usługi parków rozrywki .

(111) 342910 (220) 2020 12 21 (210) 522453
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) WOnDeRFUl lIghTIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alicja w Krainie Czarów Ogród Świateł
(540) 

(531) 02 .09 .01, 03 .05 .01, 05 .03 .06, 26 .04 .01, 26 .04 .03, 26 .04 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 21 figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, naczynia ceramicz-
ne, naczynia na napoje, ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, 
podkładki, skarbonki, termosy, breloki do kluczy nie z metalu, grze-
bienie, kosmetyczki na  przybory toaletowe, 28 gry i  zabawy, karty 
do  gry, figurki do  zabawy i  akcesoria do  nich, gry planszowe, wie-
lofunkcyjne zabawki dla dzieci, piłki plażowe, zabawki wypchane, 
klocki edukacyjne, ozdoby choinkowe, figurki zabawkowe do  ko-
lekcjonowania, lalki, zabawki dmuchane, układanki [puzzle], ska-
kanki, latawce, sztuczki magiczne, pozytywki (zabawki), zabawki 
muzyczne, gry towarzyskie, upominki dla gości w formie drobnych 
zabawek, marionetki, piłki gumowe, bąki [zabawki], zabawki do ści-
skania, misie pluszowe, zabawkowe zestawy wiaderek z  łopatkami, 
zabawki typu mobile [ruchome zabawki do zawieszania nad łóżecz-
kami niemowląt], samochody do  zabawy, figurki do  zabawy, za-
bawki zawierające skarbonki, zabawkowe zegary i zegarki, zabawki 
tryskające wodą, zabawki nakręcane, jo-jo [zabawki do  gry], arty-
kuły papierowe na przyjęcia, papierowe czapeczki na przyjęcia, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi parków tematycznych i  parków rozrywki, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe dostarczane w lub w związku z parkami tematycznymi, 
przedstawienia sceniczne na żywo, wystawianie spektakli na żywo, 
usługi parków tematycznych w dziedzinie rozrywki, zabawa, publi-
kacje multimedialne, występy na żywo postaci w kostiumach, przed-
stawienia teatralne, przedstawienia muzyczne, usługi rozrywkowe 
na żywo, usługi rozrywkowe, usługi parków rozrywki .

(111) 342911 (220) 2020 12 21 (210) 522454
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) WOnDeRFUl lIghTIng SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogród Świateł .pl
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 21 figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, naczynia ceramicz-
ne, naczynia na napoje, ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, 
podkładki, skarbonki, termosy, breloki do kluczy nie z metalu, grze-
bienie, kosmetyczki na  przybory toaletowe, 28 gry i  zabawy, karty 
do  gry, figurki do  zabawy i  akcesoria do  nich, gry planszowe, wie-
lofunkcyjne zabawki dla dzieci, piłki plażowe, zabawki wypchane, 
klocki edukacyjne, ozdoby choinkowe, figurki zabawkowe do  ko-
lekcjonowania, lalki, zabawki dmuchane, układanki [puzzle], ska-
kanki, latawce, sztuczki magiczne, pozytywki (zabawki), zabawki 
muzyczne, gry towarzyskie, upominki dla gości w formie drobnych 
zabawek, marionetki, piłki gumowe, bąki [zabawki], zabawki do ści-
skania, misie pluszowe, zabawkowe zestawy wiaderek z  łopatkami, 

zabawki typu mobile [ruchome zabawki do zawieszania nad łóżecz-
kami niemowląt], samochody do  zabawy, figurki do  zabawy, za-
bawki zawierające skarbonki, zabawkowe zegary i zegarki, zabawki 
tryskające wodą, zabawki nakręcane, jo-jo [zabawki do  gry], arty-
kuły papierowe na przyjęcia, papierowe czapeczki na przyjęcia, 41 
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
usługi parków tematycznych i  parków rozrywki, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe dostarczane w lub w związku z parkami tematycznymi, 
przedstawienia sceniczne na żywo, wystawianie spektakli na żywo, 
usługi parków tematycznych w dziedzinie rozrywki, zabawa, publi-
kacje multimedialne, występy na żywo postaci w kostiumach, przed-
stawienia teatralne, przedstawienia muzyczne, usługi rozrywkowe 
na żywo, usługi rozrywkowe, usługi parków rozrywki .

(111) 342912 (220) 2021 01 18 (210) 522457
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) STOWaRZySZenIe lOTna BRygaDa OPOZyCJI, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lOTna BRygaDa OPOZyCJI
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe, Produkcja nagrań 
audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, Publikowanie, pisanie 
tekstów, pisanie scenariuszy filmowych .

(111) 342913 (220) 2021 02 04 (210) 524079
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) STeCyKl SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stecykl
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa .

(111) 342914 (220) 2021 02 02 (210) 524082
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) geOCORe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) geOCORe
(510), (511) 7 Urządzenia wiertnicze (wiertnice), 37 Wiercenie, Wierce-
nie w skałach, Usługi budowlane, Usługi doradcze w zakresie kopania 
ziemi, Usługi w  zakresie wykopywania, Konsultacje budowlane, 40 
Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody (usługi remediacji środo-
wiska), 42 Badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, Pomiary lub 
badania geologiczne, Sondowanie geologiczne działek budowlanych, 
Oceny i badania geologiczne, Badania geologiczne działek budowla-
nych, Pomiary geodezyjne, Pomiary geofizyczne, Pomiary otworów 
wiertniczych, Prowadzenie badań inżynierskich, Prowadzenie badań 
technicznych, Usługi w zakresie badań geofizycznych, Usługi w zakre-
sie miernictwa geodezyjnego, Usługi w zakresie pomiarów geofizycz-
nych w odwiertach, analiza próbek geologicznych, Usługi badań geo-
fizycznych, Profilowanie geofizyczne otworów wiertniczych, analizy 
laboratoryjne, Pobieranie próbek gleby do  analizy, Usługi doradcze 
w zakresie geologii, Usługi doradcze w zakresie geofizyki .
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(111) 342915 (220) 2021 02 03 (210) 524084
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) hOMe aIR SOlUTIOnS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Stara Wieś (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SMOgBOX
(510), (511) 11 Filtry powietrza, Urządzenia do  oczyszczania powie-
trza, Urządzenia do  dezodoryzacji powietrza, Instalacje do  filtro-
wania powietrza, aparatura i  maszyny do  oczyszczania powietrza, 
Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez inter-
net takich towarów jak: filtry powietrza, urządzenia do oczyszczania 
powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, instalacje do fil-
trowania powietrz, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, 
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza .

(111) 342916 (220) 2021 02 03 (210) 524103
(151) 2021 06 21 (441) 2021 03 01
(732) lng BeST PaRTneR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Karlino (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lng BeST PaRTneR Sp . z o .o .
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 4 gaz skroplony, gaz ziemny i skroplony, Paliwa gazowe 
i  ciekłe, Skroplony gaz ziemny lng, gazy skroplone do  pojazdów 
z  silnikiem napędowym, 35 analiza rynku, Usługi pośrednictwa 
w handlu paliwami płynnymi i ciekłymi, Usługi w zakresie sprzeda-
ży gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych 
i ciekłych, Sprzedaż detaliczna w zakresie części metalowych do cią-
gników siodłowych i  cystern, 37 Budowa, instalacja, konserwacja 
i naprawa infrastruktury do transportu gazu w tym rurociągów i ter-
minali gazu skroplonego, Usługi instalacji stacji regazyfikacji lng, 
naprawa i modernizacja cystern kriogenicznych i ciągników siodło-
wych, Usługi doradcze w  zakresie ww usług, 39 Magazynowanie, 
przesyłanie, dystrybucja gazów, skroplonego gazu ziemnego, paliw 
gazowych i ciekłych, Transport cysternami, Transport lng, Transport 
drogowy towarów dla osób trzecich, Wynajem i dzierżawa pojazdów, 
Dystrybucja gazów płynnych, Wynajem cystern kriogenicznych .

(111) 342917 (220) 2021 02 04 (210) 524111
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) łUKaSZUK ZenOn PRaCOWnIa CUKIeRnICZa IRena, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUKIeRnIa Irena
(540) 

(591) brązowy, różowy, biały
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Cu-
kry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, Kawa, 
herbata, kakao i  namiastki tych towarów, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Bary, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywno-
ści, herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, lodziarnie, Koktajlba-
ry, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofero-

wanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, Organizowanie bankietów, Restauracje ofe-
rujące dania na  wynos, Serwowanie jedzenia i  napojów, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów 
w  kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i  napojów 
w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów ka-
wowych, Usługi barów z  sokami, Usługi bufetów w  zakresie barów 
koktajlowych, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi koktajlba-
rów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos .

(111) 342918 (220) 2021 02 04 (210) 524117
(151) 2021 06 30 (441) 2021 03 15
(732) C&C PaRTneRS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, leszno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC WIngUaRD
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 24 .01 .05, 24 .01 .13
(510), (511) 9 Systemy automatyki domowej i  przemysłowej w  za-
kresie przeciwpożarowym, Systemy zarządzania budynkami w  za-
kresie przeciwpożarowym, Systemy monitorowania alarmów, Sys-
temy gaśnicze, Systemy alarmowe, Urządzenia kontrolno-sterujące 
do  systemów przeciwpożarowych, urządzenia kontrolno-sterujące 
do  systemów oddymiania, Systemy alarmowe ostrzegające przed 
ulatnianiem się gazu, zadymianiem i  pożarem, Urządzenia elektro-
niczne do monitoringu, Urządzenia do ochrony i nadzoru, Urządze-
nia do  wykrywania pożaru, alarmy pożarowe, Oprogramowanie 
do  monitorowania, analizy i  kontroli urządzeń przeciwpożarowych 
i oddymiających .

(111) 342919 (220) 2021 02 05 (210) 524161
(151) 2021 06 23 (441) 2021 03 08
(732) gUMOTIV SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, Mielec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aquabin
(510), (511) 11 Zbiorniki do  oczyszczania ścieków do  celów domo-
wych, Instalacje do oczyszczania ścieków, Przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, Przenośne przyrządy do  przetwarzania ścieków, 20 
Zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych, Zbiorniki na wodę do ce-
lów domowych, niemetalowe ani niemurowane, Zbiorniki na wodę 
niemetalowe [pojemniki] .

(111) 342920 (220) 2021 02 05 (210) 524197
(151) 2021 06 30 (441) 2021 03 15
(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mTFI
(540) 

(591) czerwony, czarny, pomarańczowy, ciemoczerwony, niebieski, 
zielony, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, Fundusze inwestycyjne wzajemne, 
Usługi transferu i  transakcji w  dziedzinie funduszy inwestycyjnych, 
Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Pośrednictwo w zbywaniu 
i  odkupywaniu jednostek uczestnictwa i  certyfikatów inwestycyj-
nych, Reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich, Zarządzanie 
zbiorczym portfelem papierów wartościowych, Zarządzanie cudzymi 
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pakietami papierów wartościowych na  zlecenie, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, Pośrednictwo 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów 
inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych, Pełnienie funkcji 
przedstawiciela funduszy zagranicznych, Operacje finansowe, Usłu-
gi doradcze finansowo-ekonomiczne, Inwestycje kapitałowe, Skup 
i sprzedaż oraz obrót papierami wartościowymi, Zarządzanie kapita-
łem, lokaty kapitałowe, Usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie 
papierami wartościowymi, Czynności powiernicze, analizy finanso-
we, Doradztwo finansowe i inwestycyjne, Usługi i operacje finansowe 
na giełdach towarowych i kapitałowych, Wyceny finansowe, Transfer 
kapitałowy, Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Trust 
inwestycyjny o nieograniczonej wielkości emisji, Udzielanie gwarancji 
finansowych i  poręczeń (bankowość inwestycyjna), Obrót dewizo-
wy, Obsługa finansowa obrotów międzynarodowych, Dokonywanie 
transakcji finansowych, Przyjmowanie poręczeń i  gwarancji banko-
wych, elektroniczny transfer kapitałowy, Zlecone czynności związane 
z emisją i obrotem papierami wartościowymi, Subemisja inwestycyj-
na, Usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału akcyjnego .

(111) 342921 (220) 2021 02 05 (210) 524198
(151) 2021 06 30 (441) 2021 03 15
(732) MBanK SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) mTFI
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, Fundusze inwestycyjne wzajemne, 
Usługi transferu i  transakcji w  dziedzinie funduszy inwestycyjnych, 
Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Pośrednictwo w zbywaniu 
i  odkupywaniu jednostek uczestnictwa i  certyfikatów inwestycyj-
nych, Reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich, Zarządzanie 
zbiorczym portfelem papierów wartościowych, Zarządzanie cudzymi 
pakietami papierów wartościowych na  zlecenie, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, Pośrednictwo 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów 
inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych, Pełnienie funkcji 
przedstawiciela funduszy zagranicznych, Operacje finansowe, Usłu-
gi doradcze finansowo-ekonomiczne, Inwestycje kapitałowe, Skup 
i sprzedaż oraz obrót papierami wartościowymi, Zarządzanie kapita-
łem, lokaty kapitałowe, Usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie 
papierami wartościowymi, Czynności powiernicze, analizy finanso-
we, Doradztwo finansowe i inwestycyjne, Usługi i operacje finansowe 
na giełdach towarowych i kapitałowych, Wyceny finansowe, Transfer 
kapitałowy, Zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Trust 
inwestycyjny o nieograniczonej wielkości emisji, Udzielanie gwarancji 
finansowych i  poręczeń (bankowość inwestycyjna), Obrót dewizo-
wy, Obsługa finansowa obrotów międzynarodowych, Dokonywanie 
transakcji finansowych, Przyjmowanie poręczeń i  gwarancji banko-
wych, elektroniczny transfer kapitałowy, Zlecone czynności związane 
z emisją i obrotem papierami wartościowymi, Subemisja inwestycyj-
na, Usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału akcyjnego .

(111) 342922 (220) 2021 02 09 (210) 524331
(151) 2021 06 24 (441) 2021 03 08
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowny)
(540) MaXIgRa FeMIna
(510), (511) 5 Żele do stymulacji seksualnej, nawilżające żele intym-
ne, Preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, nawilżające żele 
dopochwowe, Środki do nawilżania pochwy, Płyny do przemywania 
pochwy do celów medycznych .

(111) 342923 (220) 2021 02 09 (210) 524342
(151) 2021 06 24 (441) 2021 03 08
(732) OCTOPUS PC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Sosnowiec (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RIVlO
(510), (511) 9 Obudowy komputerowe, Zasilacze awaryjne UPS, elek-
troniczne zasilacze, Zasilacze sieciowe, Wentylatory chłodzące we-
wnętrzne do  komputerów, Wentylatory do  procesorów głównych 
[CPU], Myszki komputerowe, Podkładki pod myszki, Zapasowe ślizga-

cze do  myszki, Klawiatury, Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury 
komputerowe, Klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, Kompu-
tery, Komputery do użycia z  rowerami, Komputery i sprzęt kompu-
terowy, Komputery kwantowe, Komputery osobiste, Komputery 
podróżne, Komputery przenośne [laptopy], Komputery typu all-in-
-one, Komputery typu mainframe, Podręczne komputery, Podręczne 
komputery PC, Kable elektryczne do  przesyłania dźwięków i  obra-
zów, Kable do głośników, Kable do komputerów, Kable do transmisji 
danych, głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki komputerowe, 
głośniki z  wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki samochodowe, 
Przenośne głośniki, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki [zakładane 
na głowę], adaptery kart komputera .

(111) 342924 (220) 2021 02 10 (210) 524355
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) gRUPa nCenTRUM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege BOX CaFe
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostarcza-
nie koszy zawierających żywność i napoje, Dostawa pizzy, Dostawa 
produktów spożywczych, Dostawa żywności, Dostawa żywności 
i  napojów przygotowanych do  spożycia, 43 Restauracje, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary sałatkowe, Bary prze-
kąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kafeterie [bufety], Kawiar-
nia, Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i  napojów], Restauracje oferujące dania na  wynos, 
Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Stołówki, Usługi 
barowe, Catering, Organizowanie przyjęć okolicznościowych, Przy-
gotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz dostawa .

(111) 342925 (220) 2021 02 08 (210) 524371
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) WOJDyła IZaBela, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS eaTS
(540) 

(531) 02 .05 .01, 02 .05 .23, 02 .05 .30, 27 .05 .01
(510), (511) 5 Żywność dla niemowląt, 29 Borówki, przetworzone, 
Czereśnie, przetworzone, Owoce, przetworzone, Truskawki, prze-
tworzone .

(111) 342926 (220) 2021 02 10 (210) 524399
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) VeRTICOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeRTICOn SOlID FUnDaTIOn FOR yOUR SUCCeSS
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 21 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .11, 29 .01 .13
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(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Przenośniki, Podnośniki [urzą-
dzenia], Urządzenia podnośnikowe, Roboty przemysłowe, 42 Usłu-
gi inżynieryjne, Opracowywanie projektów technicznych, Badania 
w dziedzinie mechaniki .

(111) 342927 (220) 2021 02 10 (210) 524405
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) BlanKIeWICZ JOanna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKODOM
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05 .01 .05, 05 .01 .16, 07 .01 .08, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wy-
twarzania energii elektrycznej z  energii słonecznej, Instalacje fo-
towoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, 
Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
ładowarki do samochodów elektrycznych, 11 Pompy ciepła, Pompy 
ciepła do przetwarzania energii, elementy ogrzewania elektryczne-
go w postaci folii, 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
Konserwacja, naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicz-
nych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych .

(111) 342928 (220) 2021 02 10 (210) 524412
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) BaSaneTS yeVhenII, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Mattpear
(510), (511) 34 Cybuchy do fajek, Fajki, Fajki do palenia tytoniu z me-
talu szlachetnego, Fajki wodne, Kamienie używane do  fajek wod-
nych, Przybory do czyszczenia fajek, aromaty do tytoniu, Mokry ty-
toń [Mu’assel], Substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, Tytoń aromatyzowany, Tytoń 
do palenia, Tytoń hookah, Tytoń mentolowy do fajek, Wyroby tyto-
niowe, Zioła do palenia .

(111) 342929 (220) 2021 02 10 (210) 524416
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) BaSaneTS yeVhenII, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nIlITeX
(510), (511) 3 naturalne olejki do  celów oczyszczających, Mydło 
w płynie do mycia naczyń, Mydła do użytku domowego, Mieszanki 
usuwające farbę, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Detergen-
ty do  użytku w  gospodarstwie domowym, Detergenty do  użytku 
domowego, Detergenty, Chusteczki zawierające preparaty czysz-
czące, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, aerozole 
czyszczące, Środki zapachowe do celów domowych, Środki do czysz-
czenia pojazdów, Detergenty, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do  celów medycznych, Detergenty inne 
niż do  użytku w  procesach produkcyjnych oraz inne niż do  celów 
medycznych, Detergenty w piance, Farby (preparaty do usuwania-), 
Impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, Kreda 
czyszcząca, lakiery (środki do usuwania-) .

(111) 342930 (220) 2021 02 11 (210) 524419
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) PyTel MagDalena ODIS ŚWIaTa CIeKaWI, Warszawa (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Structured TeaCChing
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 02 .07 .10, 26 .03 .01, 26 .03 .14, 26 .03 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Skomputeryzowane szkolenia, nauczanie i szkolenia, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia w zakresie psychologii, 44 Usługi 
diagnozy psychologicznej .

(111) 342931 (220) 2021 02 09 (210) 524431
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) COMPaRMe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apakowanie
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 29 .01 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Opakowania kartonowe, Karton opakowaniowy, 
Opakowania na  żywność, Opakowania na  prezenty, Tektura na  opa-
kowania, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Wyściełający papier 
do opakowań, Szczelne opakowania z tektury, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, Opakowanie na prezenty świąteczne, Kartki do opakowań 
na  prezenty, nieprzepuszczające powietrza opakowania z  papieru, 
Materiały opakowaniowe wykonane z  kartonu, Materiały opakowa-
niowe wykonane z tektury, Drukowane materiały opakowaniowe z pa-
pieru, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe z  papieru, Pojemniki 
opakowaniowe z  regenerowanej celulozy, Opakowania na  prezenty 
z tworzyw sztucznych, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opa-
kowań, Materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, 
Materiały opakowaniowe wykonane z  papieru z  recyklingu, Druko-
wane przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów 
spożywczych, Materiały opakowaniowe wykonane z opartych na mi-
nerałach substytutach papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzują-
ce, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały amortyzujące lub 
wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania .

(111) 342932 (220) 2021 02 09 (210) 524440
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) BaTOR MIKOłaJ eKOlOgICZna PRZeTWÓRnIa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21
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(510), (511) 29 Zupy, Warzywa kiszone, Kimchi, gotowe dania wa-
rzywne, 30 Octy, Kombucha, 35 Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, 43 Usługi restauracyjne .

(111) 342933 (220) 2021 02 11 (210) 524452
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) JaROSZ hanna, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goldenkurs
(540) 

(591) czarny, czerwony, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .13 .01, 26 .13 .99, 03 .01 .08, 03 .01 .16, 
03 .01 .24, 26 .11 .02, 26 .11 .08
(510), (511) 41 Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, edukacja, rozrywka i sport, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych .

(111) 342934 (220) 2021 02 11 (210) 524481
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) WySZKOWSKI BaRTłOMIeJ JaWa, nowa Iwiczna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aKCJa SegRegaCJa POgRRROMCy ŚMIeCI
(540) 

(591) żółty, ciemnożółty, czerwony, ciemnoczerwony, brązowy, 
niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .10, 27 .05 .24, 29 .01 .15
(510), (511) 28 gry planszowe .

(111) 342935 (220) 2021 02 10 (210) 524498
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) InVeST aRTeS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eK
(540) 

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 26 .01 .06, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu .

(111) 342936 (220) 2021 01 25 (210) 523569
(151) 2021 06 23 (441) 2021 03 01
(732) JnT gROUP SPÓłKa aKCyJna SPÓłKa KOManDyTOWa, 
Dobroń (Pl)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aSCCOT PlaInS Chardonnay aUSTRalIa
(540) 

(591) biały, złoty, czarny
(531) 03 .05 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 33 Wina pochodzące z australii .

(111) 342937 (220) 2021 01 25 (210) 523579
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 08
(732) WIKIRa MaCIeJ hanDel-USłUgI, lublin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) RaInBOW
(510), (511) 34 Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Papierosy 
elektroniczne, Środki aromatyzujące do  stosowania w  papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Waporyzatory dla palaczy, 
do stosowania doustnego .

(111) 342938 (220) 2021 01 25 (210) 523603
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) PIeTRZaK DaMIan, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIMBa łĄCZyMy BRanŻĘ DRZeWnĄ
(540) 

(591) brązowy, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 05 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .17, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 
26 .01 .06, 29 .01 .14
(510), (511) 19 Drewno na bednarską klepkę, Belka drewniana przycięta 
do połowy grubości, BIoki drewniane, Boazerie z drewna, Deski [drewno 
budowlane], Deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpor-
nych, Deski dachowe [z drewna], Deski podłogowe [drewniane], Deski 
z drewna miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana oblicówka, 
Drewniane deski tarasowe, Drewniane forniry, Drewniane laminowa-
ne płyty wiórowe, Drewniane listwy profilowe, Drewniane obudowy 
kominków, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drewniane panele aku-
styczne na ściany, Drewniane płytki podłogowe, Drewniane płyty wió-
rowe, Drewniane podkłady kolejowe, Drewniane podłogi parkietowe, 
Drewniane podłogi sportowe, Drewniane pokrycia podłogowe, Drew-
niane poręcze, Drewniane półfabrykaty tarte, Drewniane ramy okien, 
Drewniane rolety zwijane do  użytku zewnętrznego, Drewniane rury, 
Drewniane rusztowania, Drewniane słupy do linii wysokiego napięcia, 
Drewno, Drewno budowlane, Drewno częściowo obrobione, Drew-
no do  majsterkowania, Drewno do  użytku w  budownictwie, Drewno 
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, Drewno fornirowa-
ne, Drewno konstrukcyjne, Drewno laminowane, Drewno laminowane 
klejem, Drewno na  profile, Drewno obrobione, Drewno ogniotrwałe, 
Drewno profilowane, Drewno rąbane-, Drewno wielowarstwowe, Drew-
no zakonserwowane, Drzwi drewniane, elementy budowlane z imitacji 
drewna, elementy konstrukcyjne z  drewna, gonty drewniane, KIoce 
drewna do  obróbki, Kostka brukowa drewniana, Krokwie drewniane, 
Kształtka drewniana, laminaty drewniane, legary drewniane, Materiały 
budowlane z drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
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z  drewna i  sztucznego drewna, Obramowania drewniane, Okiennice 
drewniane, Okładziny drewniane, Panele drewniane, Płytki mocowane 
na  gwoździach [niemetalowe] do  budowy konstrukcji drewnianych, 
Płytki drewniane, Płyty dachowe [z drewna], Płyty pilśniowe z włókna 
drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 
Płyty pilśniowe drewniane, Płyty wiórowe z drewna, Płyty z drewna, Pły-
ty wykonane z wiórów drewnianych, Płyty drewniane, Podłogi z imitacji 
drewna, Podłogi z twardego drewna, Podłogi drewniane, Profile drew-
niane, Słupy drewniane, Sztuczne drewno, Ściany palowe drewniane, 
Ukształtowane drewno, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby stolar-
skie z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane .

(111) 342939 (220) 2021 01 25 (210) 523604
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) PIeTRZaK DaMIan, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) TIMBa
(510), (511) 19 Drewno na bednarska klepkę, Belka drewniana przycięta 
do połowy grubości, BIoki drewniane, Boazerie z drewna, Deski [drewno 
budowlane], Deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpor-
nych, Deski dachowe [z drewna], Deski podłogowe [drewniane], Deski 
z drewna miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana oblicówka, 
Drewniane deski tarasowe, Drewniane forniry, Drewniane laminowa-
ne płyty wiórowe, Drewniane listwy profilowe, Drewniane obudowy 
kominków, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drewniane panele aku-
styczne na ściany, Drewniane płytki podłogowe, Drewniane płyty wió-
rowe, Drewniane podkłady kolejowe, Drewniane podłogi parkietowe, 
Drewniane podłogi sportowe, Drewniane pokrycia podłogowe, Drew-
niane poręcze, Drewniane półfabrykaty tarte, Drewniane ramy okien, 
Drewniane rolety zwijane do  użytku zewnętrznego, Drewniane rury, 
Drewniane rusztowania, Drewniane słupy do linii wysokiego napięcia, 
Drewno, Drewno budowlane, Drewno częściowo obrobione, Drew-
no do  majsterkowania, Drewno do  użytku w  budownictwie, Drewno 
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, Drewno fornirowa-
ne, Drewno konstrukcyjne, Drewno laminowane, Drewno laminowane 
klejem, Drewno na  profile, Drewno obrobione, Drewno ogniotrwałe, 
Drewno profilowane, Drewno rąbane-, Drewno wielowarstwowe, Drew-
no zakonserwowane, Drzwi drewniane, elementy budowlane z imitacji 
drewna, elementy konstrukcyjne z  drewna, gonty drewniane, KIoce 
drewna do  obróbki, Kostka brukowa drewniana, Krokwie drewniane, 
Kształtka drewniana, laminaty drewniane, legary drewniane, Materiały 
budowlane z drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
z  drewna i  sztucznego drewna, Obramowania drewniane, Okiennice 
drewniane, Okładziny drewniane, Panele drewniane, Płytki mocowane 
na  gwoździach [niemetalowe] do  budowy konstrukcji drewnianych, 
Płytki drewniane, Płyty dachowe [z drewna], Płyty pilśniowe z włókna 
drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 
Płyty pilśniowe drewniane, Płyty wiórowe z drewna, Płyty z drewna, Pły-
ty wykonane z wiórów drewnianych, Płyty drewniane, Podłogi z imitacji 
drewna, Podłogi z twardego drewna, Podłogi drewniane, Profile drew-
niane, Słupy drewniane, Sztuczne drewno, Ściany palowe drewniane, 
Ukształtowane drewno, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby stolar-
skie z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane .

(111) 342940 (220) 2021 01 25 (210) 523620
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) aRCISZeWSKa-MIeleWCZyK ZOFIa, gdynia (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Za .
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 24 Materiały (dzianiny, tkaniny), pościele (poszewki, koce, 
nakrycia łóżek), serwetki z materiału, zasłony, 25 Koszule, bluzki, mary-
narki, spodnie, spódniczki, buty, czapki, kurtki, bluzy, bielizna, paski .

(111) 342941 (220) 2021 01 25 (210) 523622
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) CaIRO-SOFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMaRT WaRSZTaT
(540) 

(591) granatowy, morski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
16 .01 .11, 14 .07 .09
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w  dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi w  zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów .

(111) 342942 (220) 2021 01 25 (210) 523625
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) CaIRO-SOFT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Olsztyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo .gaRage
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .15, 27 .05 .17, 24 .17 .01, 
24 .17 .02
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, Doradztwo w  zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Dostarczanie informacji o  technologii komputerowej 
i  programowaniu za  pośrednictwem strony Internetowej, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych komputero-
wych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompute-
rowej, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów .

(111) 342943 (220) 2021 01 26 (210) 523630
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCORBOlaMID
(540) 

(591) żółty, ciemnozielony, jasnozielony, biały, pomarańczowy, 
zielony, szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 
26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 24 .15 .03, 19 .13 .21
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi .
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(111) 342944 (220) 2021 01 26 (210) 523634
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) Swiss Pharma International ag, Zurych (Ch)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCORBOlaMID
(540) 

(591) żółty, ciemnozielony, jasnozielony, pomarańczowy, zielony, 
czarny, biały
(531) 05 .07 .12, 05 .07 .21, 19 .13 .21, 05 .03 .11, 05 .03 .16, 26 .04 .02, 
26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi .

(111) 342945 (220) 2021 01 27 (210) 523654
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) POlaK JanUSZ gaSTTUR, Suwałki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlaneTa PIZZy
(540) 

(591) czerwony
(531) 01 .05 .25, 01 .05 .24, 02 .01 .11, 02 .01 .16, 02 .01 .23, 26 .01 .01, 
26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 30 Świeża pizza, Pizza, 43 Usługi w  zakresie sprzedaży 
posiłków na  wynos, Usługi rezerwacyjne w  zakresie rezerwacji po-
siłków, Dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Restauracje oferujące dania na wynos, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering) .

(111) 342946 (220) 2021 01 26 (210) 523657
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) CITyBOaRD MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard Digital
(510), (511) 35 Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama i usługi reklamowe, Reklama i marketing, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama 
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewod-
nika on-line do przeszukiwania, Reklama poprzez przesyłanie mate-
riałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne .

(111) 342947 (220) 2021 01 26 (210) 523661
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) CITyBOaRD MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) C CITyBOaRD
(540) 

(531) 02 .09 .04, 27 .05 .01, 26 .01 .01
(510), (511) 16 afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, 42 Projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych .

(111) 342948 (220) 2021 01 26 (210) 523663
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) CITyBOaRD MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard OOh
(510), (511) 16 afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, 42 Projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych .

(111) 342949 (220) 2021 01 26 (210) 523665
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) CITyBOaRD MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard Online
(510), (511) 16 afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, 42 Projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych .

(111) 342950 (220) 2021 01 26 (210) 523666
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) CITyBOaRD MeDIa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard Instytut
(510), (511) 16 afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Do-
radztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych w  reklamie, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, 42 Projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych .

(111) 342951 (220) 2021 01 27 (210) 523682
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) ROBOTnICZy KlUB SPORTOWy gaRBaRnIa, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKS gaRBaRnIa KRaKÓW 1921
(540) 

(591) czerwony, niebieski, złoty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .10, 26 .01 .18, 
26 .01 .21, 26 .03 .01, 26 .03 .05, 26 .03 .17, 27 .07 .01
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(510), (511) 6 Figurki, statuetki z  metali nieszlachetnych, Statuetki 
z metali nieszlachetnych, 9 etui na smartfony, gwizdki sportowe, Ma-
gnesy dekoracyjne, Magnetyczne nośniki danych, Ochraniacze głowy 
do uprawiania sportu, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Po-
krowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Ma-
ski ochronne, 14 Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub 
dekoracyjnymi zawieszkami], Medale, Medale pamiątkowe, Monety, 
Monety niesłużące do płacenia, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, albumy do wklejania, albumy do wklejania [albumy 
fotograficzne], Bilety, Biuletyny informacyjne, Chorągiewki papierowe, 
Czasopisma [periodyki], Fotografie [wydrukowane], Karty do kolekcjo-
nowania, inne niż do  gier, Karty do  kolekcjonowania, Materiały dru-
kowane, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Ulotki, 24 Chorągiewki z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, Koce piknikowe, Ręczniki, 25 Czapki 
baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki dziane, 
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki spor-
towe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Daszki, Daszki jako nakry-
cia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Koszulki z krótkim 
rękawem, Koszulki polo, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo z  dzianiny, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki dla dzieci, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki bez rękawów do  biegania, Szaliki, Szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, 28 Karty do gry, Balony do gry, Balony na przyjęcia, 
Bumerangi, Dyski sportowe, Figurki do zabawy, Konfetti, Maski zabaw-
kowe, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Piłki do  gier, Piłki 
do futsalu, Piłki do gier i zabaw, Piłki do gry, Piłki do piłki nożnej, Piłki 
futbolowe, Piłki do zabawy, Piłki plażowe, Piłki sportowe, Piłki sportowe 
nadmuchiwane, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania pi-
łek do gier, Proce [artykuły sportowe], Śmieszne gadżety do zabawy, 41 
Kultura fizyczna, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Organizowanie 
zajęć sportowych i  zawodów sportowych, Organizowanie zawodów, 
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Organizowanie zawo-
dów piłki nożnej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów 
sportowych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], Wynajmowanie 
obiektów sportowych, Wynajmowanie stadionów .

(111) 342952 (220) 2021 01 27 (210) 523684
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) JOnCZyK KaMIl PhU KayOMOTO, Zduńska Wola (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) o’lB
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie .

(111) 342953 (220) 2021 01 26 (210) 523714
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) KaRTaSZyŃSKI henRyK PRO-PROJeCT, Chełm (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro Water
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 01 .13 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do badania jakości aparatów 
diagnostycznych, Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, Diagno-
styczna aparatura testująca .

(111) 342954 (220) 2021 01 28 (210) 523758
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) BROWaR aMBeR SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Bielkówko (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWaRne Pils JaSne Pełne PaSTeRyZOWane

(540) 

(591) ciemnoczerwony, zielony, złoty, żółty, brązowy, czarny, biały
(531) 05 .11 .15, 19 .01 .08, 25 .01 .15, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 
27 .05 .03, 27 .05 .11, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe .

(111) 342955 (220) 2021 01 27 (210) 523771
(151) 2021 06 21 (441) 2021 03 01
(732) aZ aURUM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aZ aURUM nUMIZMaTyKa aDaM ZIelIŃSKI
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 Monety, monety pamiątkowe, złote monety, monety 
do kolekcjonowania, monety ze złota, monety niesłużące do płacenia, 
monety z  metali szlachetnych, metale szlachetne, przetworzone lub 
półprzetworzone metale szlachetne, metale szlachetne nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone, złoto, złoto w sztabach, złoto nieobrobione lub 
półobrobione, złoto nieprzetworzone lub kute, złoto i jego stopy, zesta-
wy monet do celów kolekcjonerskich, numizmaty, 16 albumy na mo-
nety, albumy kolekcjonerskie, maty (podstawki) na monety, klasery, 20 
Pudełka, opakowania na monety kolekcjonerskie z drewna lub tworzyw 
sztucznych, 35 Usługi handlu detalicznego wyrobów numizmatycznych 
oraz akcesoriów numizmatycznych (m .in . rękawiczki kolekcjonera, lupy 
numizmatyczne), antyków, w  tym online, usługi w  zakresie reklamy, 
promocji, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 Usługi 
w  zakresie wyceny zbiorów numizmatycznych, antyków, dzieł sztuki, 
42 ekspertyzy w  zakresie działalności numizmatycznej, identyfikacji 
i stwierdzania autentyczności zbiorów numizmatycznych .

(111) 342956 (220) 2021 01 27 (210) 523772
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 01
(732) aZ aURUM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty
(531) 26 .02 .01, 29 .01 .02, 29 .01 .11
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(510), (511) 14 Monety, monety pamiątkowe, złote monety, monety 
do kolekcjonowania, monety ze złota, monety niesłużące do płacenia, 
monety z  metali szlachetnych, metale szlachetne, przetworzone lub 
półprzetworzone metale szlachetne, metale szlachetne nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone, złoto, złoto w sztabach, złoto nieobrobione lub 
półobrobione, złoto nieprzetworzone lub kute złoto i jego stopy, zesta-
wy monet do celów kolekcjonerskich, numizmaty, 16 albumy na mo-
nety, albumy kolekcjonerskie, maty (podstawki) na monety, klasery, 20 
Pudełka, opakowania na monety kolekcjonerskie z drewna lub tworzyw 
sztucznych, 35 Usługi handlu detalicznego wyrobów numizmatycznych 
oraz akcesoriów numizmatycznych (m .in . rękawiczki kolekcjonera, lupy 
numizmatyczne), antyków, w  tym online, usługi w  zakresie reklamy, 
promocji, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 Usługi 
w  zakresie wyceny zbiorów numizmatycznych, antyków, dzieł sztuki, 
42 ekspertyzy w  zakresie działalności numizmatycznej, identyfikacji 
i stwierdzania autentyczności zbiorów numizmatycznych .

(111) 342957 (220) 2021 01 27 (210) 523779
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 01
(732) OCIePa anna nIeRUChOMOŚCI InVeSTOR, Opole (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) investor nieruchomości
(540) 

(591) czerwony, niebieski, szary, czarny, jasnozielony
(531) 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, materiały reklamowe, ogłoszenia 
reklamowe, organizowanie wystaw handlowych lub reklamowych, 
ogłoszenia i plakaty reklamowe, reklama radiowa i telewizyjna, reklamy 
prasowe i korespondencyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie materiałów reklamowych, informacja handlowa, 
udzielanie licencji na  towary i  usługi dla osób trzecich, zarządzanie 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, 36 agencje kredytowe, agencje 
mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, 
doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieruchome-
go, inwestycje kapitałowe, kaucje gwarancyjne, kredyty, zarządzanie, 
dzierżawa, wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w majątku 
nieruchomym, umowy kredytowe, wycena nieruchomości, wynajmo-
wanie mieszkań i  powierzchni biurowych, 37 Budownictwo miesz-
kaniowe i  przemysłowe, nadzór budowlany, budowa i  konserwacja 
rurociągów, doradztwo inżynieryjne w  zakresie budownictwa, insta-
lowanie drzwi i  okien, instalacje budowlane, izolowanie budynków, 
tynkowanie, tapetowanie i malowanie, rozbiórka budynków, układanie 
nawierzchni drogowych, zabezpieczenia budynków przed wilgocią, 
wynajem sprzętu budowlanego, montaż i demontaż rusztowań .

(111) 342958 (220) 2021 01 27 (210) 523782
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 01
(732) KOlaSa MaReK eDMaR, Kielce (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eagent .pl Pierwszy agent Online
(540) 

(591) czarny, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .01 .03

(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje 
kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelno-
ści, analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, 
Crowdfunding, Depozyty kosztowności, Doradztwo w  sprawach fi-
nansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo 
w  zakresie długów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów 
wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredyto-
wych, Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe izby 
rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie 
ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana walut, Inwestycje 
finansowe, Inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, Maklerstwo, 
notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektu-
alnej, Ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu 
naftowego, gazowego i  wydobywczego, Opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Or-
ganizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo giełdo-
we [akcje i obligacje], Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w  obrocie akcjami i  obligacjami, Pośrednictwo w  obrocie nierucho-
mościami, Pośrednictwo w  zakresie pozwoleń na  emisję dwutlenku 
węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowa-
nie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomo-
cą kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą 
kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów 
naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elek-
troniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych 
walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem stro-
ny internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzie-
lanie informacji finansowych, Udzielanie rabatów w uczestniczących 
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 
Usługi aktuarialne, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi ban-
ków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi doty-
czące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi funduszy 
zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubez-
pieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od  pożarów, 
Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwaranto-
wania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, 
finansowe, Usługi portfela elektronicznego (usługi w  zakresie płat-
ności), Usługi pośrednictwa finansowego 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, nieruchomości], Wycena finansowa 
wełny, Wycena nieruchomości, Wycena zbiorów numizmatycznych, 
Wycena znaczków, Wyceny finansowe w  związku z  odpowiedzią 
na  ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa 
waluty wirtualnej, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszka-
nia], Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z ty-
tułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością, 
Zbiórki funduszy na cele dobroczynne .

(111) 342959 (220) 2021 01 27 (210) 523809
(151) 2021 06 21 (441) 2021 03 01
(732) FelDMan MaTeUSZ FOODlaB, Kluczbork (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fit catering
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 .03 .11, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi kate-
ringowe obwoźne, Catering .
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(111) 342960 (220) 2021 01 29 (210) 523827
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) TeDI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa SPÓłKa KOManDyTOWO-aKCyJna, 
Suwałki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeDI DySTRyBUCJa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .01 .01, 26 .01 .18, 24 .15 .13, 26 .04 .02, 
26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej produktów spożywczych 
i  napojów w  tym wody, soków, piwa i  napojów alkoholowych, 39 
Usługi dystrybucyjne, dystrybucja surowców i towarów, Magazyno-
wanie towarów .

(111) 342961 (220) 2021 01 30 (210) 523834
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) OPIłKa łUKaSZ, Chorzów (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .04 .03, 26 .13 .25
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież .

(111) 342962 (220) 2021 01 31 (210) 523850
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) MIeRZeJeWSKa lIDIa lIDIa&TRaVel, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lIDIa&TRaVel ZWIeDZaJ Z naMI
(540) 

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 01 .17 .11, 09 .09 .15, 24 .17 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Informacja turystyczna, Zwiedzanie turystyczne, Usłu-
gi doradztwa turystycznego i  informacji turystycznej, Udzielanie in-
formacji turystycznych, Organizacja wycieczek turystycznych, Usługi 
przewodników turystycznych, Usługi rezerwacji podróży turystycz-
nych, Usługi osobistych przewodników turystycznych, Usługi świad-
czone przez przewodników turystycznych, Udzielanie informacji tury-
stycznej za pomocą komputera, Udzielanie informacji turystycznych 
za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem 
biur turystycznych, Udostępnianie informacji turystycznych za pomo-
cą komputera, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja 

o  podróży, Usługi biura turystycznego w  celu rezerwacji podróży, 
Usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, Udzie-
lanie informacji turystom związanych z  wyprawami i  zwiedzaniem, 
Udzielanie informacji turystycznych za  pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, Rezerwowanie podróży, Organizowanie po-
dróży, Planowanie podróży, Usługi agencji podróży w  zakresie or-
ganizowania podróży wakacyjnych, Doradztwo w zakresie podróży, 
Usługi rezerwacji biletów na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż sa-
molotem, Rezerwacja miejsc na podróż pociągiem, Rezerwacja miejsc 
na podróż autokarem, Rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyj-
nych, Usługi rezerwacji wczasów i  podróży, Usługi agencji podróży 
i  rezerwacji, Usługi odprawy podróżnych przed odlotem, agencje 
usługowe do  planowania podróży, Usługi w  zakresie rezerwowania 
podróży, Usługi informacyjne związane z podróżowaniem, Organizo-
wanie podróży z i do hotelu, Doradztwo w zakresie planowania trasy 
podróży, Organizowanie i  rezerwowanie podróży w ramach wakacji 
zorganizowanych, Koordynowanie planów podróży dla osób prywat-
nych i  grup, Usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezer-
wacji i zamówień na transport, Planowanie i rezerwowanie podróży 
liniami lotniczymi za  pomocą środków elektronicznych, Doradztwo 
w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi telefonicznej 
i  infolinie, Organizowanie transportu wakacyjnego, Organizowanie 
wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie wypo-
życzania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych .

(111) 342963 (220) 2021 01 31 (210) 523851
(151) 2021 06 21 (441) 2021 03 01
(732) gWOReK BaRBaRa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) metoda rekultywacji Bag
(510), (511) 40 Oczyszczanie wody, Regeneracja wody, Udzielanie in-
formacji dotyczących usług uzdatniania wody, Usługi oczyszczania 
wody na miejscu, Usługi uzdatniania i oczyszczania wody, Uzdatnia-
nie wody, Kontrola zanieczyszczeń wody, 44 Usługi związane z rol-
nictwem, ogrodnictwem i  leśnictwem w  zakresie rekultywacji nie-
użytków przemysłowych .

(111) 342964 (220) 2021 01 31 (210) 523853
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) KOByłeCKa aleKSanDRa Ola-TeCh PRZeDSIĘBIORSTWO 
WIelOBRanŻOWe, Koszalin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ola-TeCh
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26 .01 .16, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 24 .17 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeń-
stwa, alarmy centralne, alarmy osobiste, 37 Instalacja, konserwa-
cja i  naprawa alarmów antywłamaniowych, 42 Usługi inżynieryjne 
w  dziedzinie technologii energetycznej, Doradztwo w  dziedzinie 
automatyzacji biura i miejsca pracy, Usługi inżynieryjne w dziedzinie 
robotyki, Usługi doradcze związane z  wydajnością energetyczną, 
Usługi pomiarowe .

(111) 342965 (220) 2021 01 31 (210) 523855
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) TyPaŃSKI JaROSłaW, TyPaŃSKI MaTeUSZ MagMa SPÓłKa 
CyWIlna, Jarocin (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) aJM TOOlS
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(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn i  maszyn 
rolniczych, części maszyn, odzieży ochronnej, artykułów gospodar-
stwa domowego, mebli, wyposażenia domu, pomp, kompresorów, 
sprężarek, pistoletów natryskowych, dmuchaw, narzędzi ręcznych, 
pił do  drewna, tarcz do  szlifowania, tarcz do  cięcia, narzędzi elek-
trycznych, akcesoriów spawalniczych, materiałów spawalnicznych, 
urządzeń rozruchowych, prostowników, urządzeń spawalniczych, 
silników, akcesoriów samochodowych, wentylatorów, bransoletek, 
narzędzi diamentowych, aerografów, narzędzi warsztatowych, ścią-
gaczy do  łożysk, pistoletów lakierniczych, ładowarek do  akumu-
latorów, sterowników do  silników, akcesoriów do  skuterów i  hulaj-
nóg elektrycznych, szczotek, akcesoriów do narzędzi elektrycznych 
i  pneumatycznych, narzędzi pneumatycznych, silników elektrycz-
nych, włączników elektrycznych, tarcz do cięcia i szlifowania diamen-
towych, wierteł, frezów, narzędzi pomiarowych, narzędzi ślusarskich, 
narzędzi ogrodniczych, narzędzi szlifierskich, kos spalinowych, tarcz 
do cięcia, tarcz do szlifowania, zabawek dla zwierząt, karm dla zwie-
rząt, klatek dla zwierząt, misek dla zwierząt, mebli dla zwierząt w po-
staci drapaków i  legowisk, kuwet,  pojemników na karmę, środków 
dezynfekujących, okularów ochronnych, kombinezonów ochron-
nych, rękawiczek ochronnych, odzieży roboczej, kasków ochron-
nych, słuchawek ochronnych, taśm ostrzegawczych, butów robo-
czych, masek higienicznych, przyłbic ochronnych .

(111) 342966 (220) 2021 01 31 (210) 523856
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) PaCaK PRZeMySłaW, gliwice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OhJO
(540) 

(591) srebrny
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki, Mydła i żele, Prepara-
ty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki funkcjonalne, Ko-
smetyki upiększające, Maseczki do twarzy i ciała, Olejki do ciała i twarzy, 
Kremy i balsamy kosmetyczne, Peeling w żelu, Płyny do włosów i ciała, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, Środki do czyszczenia rąk, Woda micelar-
na, Balsamy do ust, Balsamy do rąk, emalie do paznokci, esencje do pie-
lęgnacji skóry, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyki do paznokci, 
Krem pod oczy, Kremy do demakijażu, Kremy z filtrem przeciwsłonecz-
nym, Maści [nielecznicze], nielecznicze serum do skóry, 18 Kosmetyczki, 
Kosmetyczki bez wyposażenia, artykuły podróżne [walizki, torby], Tek-
stylne torby na zakupy, Torby, Torby i portfele skórzane, Torby do pracy, 
Torby na ramię, Torby na zakupy, Torby sportowe, 24 Ręczniki, Ręczniki 
dla dzieci, Ręczniki do rąk, Ręczniki do twarzy, Ręczniki kąpielowe, Ręcz-
niki plażowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kuchenne, 25 Odzież, Bluzki, 
Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Dżinsy, Fartuchy, garnitury, getry, gol-
fy, Kamizelki, Kąpielowe kostiumy, Kombinezony, Kostiumy, Koszule, Ko-
szule codzienne, Koszulki bez rękawów, Krawaty, Kurtki, Krótkie spodnie, 
Kurtki sportowe, legginsy, Maski na  oczy, Maski ochronne [odzież], 
Ocieplacze, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież dla małych dzieci, Odzież dziewczęca, Odzież męska, Odzież 
wiatroszczelna, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, Paski, Płaszcze, Polary, Rajstopy, Rękawiczki, Skarpetki, Spódnice, 
Spodnie, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szlafroki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych .

(111) 342967 (220) 2021 02 01 (210) 523861
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) SPISaK-TOBIaSZ agnIeSZKa RaChVIST,  
nadolice Wielkie (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .13 .25, 24 .17 .20, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo 
i  informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Księgowość i  ra-
chunkowość, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachun-
kowych, Doradztwo w  zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
Rachunkowość, Rachunkowość komputerowa, Planowanie podat-
kowe [rachunkowość], Przygotowanie skomputeryzowanej rachun-
kowości, Rachunkowość, księgowość i  audyt, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania 
zeznań podatkowych, Porady związane z  przygotowywaniem ze-
znań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podat-
kowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz 
przedsiębiorstw, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości po-
datkowej, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Zarządzanie ra-
chunkowością, Usługi w  zakresie księgowości i  rachunkowości, 41 
Szkolenie w zakresie podatków, Szkolenie w zakresie rachunkowości, 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
dotyczące prowadzenia ksiąg .

(111) 342968 (220) 2021 01 28 (210) 523888
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) KOnIeCZny BaRTłOMIeJ, Balice (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) nasza Polana-Camp Pieskowa Skała
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Rezerwacja miejsc na  kempingach, 
Zapewnianie obiektów i  wyposażenia kempingowego, Udostęp-
nianie terenu i  sprzętu kempingowego, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnia-
nie tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, 
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Organizowanie i  udostępnianie zakwaterowania tymczasowe-
go, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościn-
ne, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie 
kwater wczasowych, Usługi w zakresie zakwaterowania .

(111) 342969 (220) 2005 10 27 (210) 301661
(151) 2020 10 27 (441) 2006 02 06
(732) BWS Polska Sp . z o .o ., Zaczernie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VlaDISlaUS VaRna
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02
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(510), (511) 35 usługi polegające na  prowadzeniu agencji importo-
wo-eksportowych, 39 usługi w zakresie dystrybucji towarów, usługi 
transportowe, magazynowe, dostawcze .

(111) 342970 (220) 2005 10 27 (210) 301662
(151) 2020 10 27 (441) 2006 02 06
(732) BWS Polska Sp . z o .o ., Zaczernie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1444 VaRna
(540) 

(591) złoty, bordowy, biały, czarny
(531) 24 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi polegające na  prowadzeniu agencji importo-
wo-eksportowych, 39 usługi w zakresie dystrybucji towarów, usługi 
transportowe, magazynowe, dostawcze .

(111) 342971 (220) 2007 10 17 (210) 331618
(151) 2021 09 22 (441) 2008 01 21
(732) POlSKIe BeZPIeCZnIeJSZe DROgI Sp . z o .o ., Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kradniesz = wpadniesz Dna aUTO
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 2 substancje zawierające mikrocząsteczki do nanoszenia 
na pojazdy i mienie w celu identyfikacji i zabezpieczenia przed kra-
dzieżą, 37 usługi w  zakresie nanoszenia zabezpieczenia mikroczą-
steczkowego na pojazdy i mienie .

(111) 342972 (220) 2007 10 17 (210) 331619
(151) 2021 09 22 (441) 2008 01 21
(732) POlSKIe BeZPIeCZnIeJSZe DROgI Sp . z o .o ., Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kradzieżom mówimy nIe Dna PROgRaM
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 2 substancje zawierające mikrocząsteczki do nanoszenia 
na pojazdy i mienie w celu identyfikacji i zabezpieczenia przed kra-

dzieżą, 37 usługi w  zakresie nanoszenia zabezpieczenia mikroczą-
steczkowego na pojazdy i mienie .

(111) 342973 (220) 2021 02 01 (210) 523877
(151) 2021 08 20 (441) 2021 05 04
(732) STRaTegIa DORaDZTWO InFORMaCJe COMMUnICaTIOn 
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DReaM BOaT
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 18 .03 .14, 18 .03 .17, 
26 .03 .23, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe .

(111) 342974 (220) 2021 03 19 (210) 526389
(151) 2021 08 30 (441) 2021 05 04
(732) MUSIałOWSKI KRZySZTOF, Bytom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDOKOWO M&K
(540) 

(531) 27 .05 .01, 07 .01 .09, 01 .03 .01
(510), (511) 36 Wynajem domów, 43 hotele, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne .

(111) 342975 (220) 2021 04 21 (210) 527786
(151) 2021 09 07 (441) 2021 05 24
(732) gaRCZyŃSKI MaCIeJ MPg InFO, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODne POgOTOWIe SeRWISOWe
(540) 

(591) granatowy, niebieski, czarny, biały
(531) 26 .01 .12, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 18 .03 .14, 18 .04 .02, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 26 .11 .13, 29 .01 .14
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa części i osprzętu łodzi, Przebu-
dowa, renowacja i naprawa jachtów i łodzi .

(111) 342976 (220) 2021 01 19 (210) 523318
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) PaWlaK PaWeł, Popowo-Parcele (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) P PROVICe Paweł Pawlak
(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 14 .07 .06
(510), (511) 37 naprawa maszyn, naprawa maszyn biurowych, napra-
wa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 
naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa maszyn 
na sprzężone powietrze, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, 
naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu bu-
dowlanego, naprawa filtrów do maszyn i silników, naprawa maszyn 
do  obróbki odpadów przemysłowych, naprawa lub konserwacja 
maszyn i  instrumentów testujących, naprawa lub konserwacja ma-
szyn i przyrządów pomiarowych, naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń fotograficznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń rozrywkowych, naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
biurowych, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych, 
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja 
maszyn do robót ziemnych, naprawa i konserwacja maszyn do bu-
dowy dróg, naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  zała-
dunku-rozładunku, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa i konserwa-
cja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urzą-
dzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń biurowych .

(111) 342977 (220) 2021 01 29 (210) 523820
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) yVS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Chełm (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yVS
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .06, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami do me-
bli, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami do  mebli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami do mebli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z częściami do mebli .

(111) 342978 (220) 2021 03 29 (210) 526841
(151) 2021 08 19 (441) 2021 05 04
(732) głOWSKI MaKSyMIlIan, Jarużyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green Touch green side of life

(540) 

(591) jasnozielony, zielony, biały
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miodami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nieelektrycznymi zaparzaczami do herbaty, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie żywności .

(111) 342979 (220) 2020 11 23 (210) 521292
(151) 2021 06 28 (441) 2021 03 08
(732) ROSa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ROSa
(510), (511) 35 usługi agencyjne i przedstawicielskie w zakresie importu 
i  eksportu towarów oraz handlu wewnętrznego, promocja sprzedaży, 
organizowanie i prowadzenie stoisk firmowych na targach handlowych 
i specjalistycznych, załatwianie w imieniu osób trzecich reklamacji towa-
rowych, usługi reklamowe w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, a zwłaszcza reklama wizualna, prasowa, telewizyjna i  radiowa, 
reklama poprzez sieci komputerowe, reklamy korespondencyjne, wy-
najmowanie powierzchni na  cele reklamowe, uaktualnianie materiału 
reklamowego, wypożyczanie materiału reklamowego, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
dystrybucja i  rozpowszechnianie katalogów, wydawnictw, cenników 
firmowych oraz materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, 
broszur, promocja wyrobów, prowadzenie marketingu, pokazy towa-
rów, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, usługi w zakre-
sie pośrednictwa handlowego, usługi w  zakresie prowadzenia agencji 
importowo-eksportowej, usługi w  zakresie prowadzenia sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez 
Internet: urządzeń do  zaopatrzenia w  wodę, instalacji do  dystrybucji 
wody, dystrybutorów wody, urządzeń do  dozowania wody, aparatów 
do pobierania wody, aparatury i urządzeń do uzdatniania wody, instalacji 
do zaopatrywania w wodę i do schładzania wody, aparatury do podgrze-
wania wody, podgrzewaczy wody, aparatury i instalacji do zmiękczania 
wody, urządzeń i części instalacji do oczyszczania wody, urządzeń joni-
zujących i do oczyszczania wody, urządzeń wzbogacające wodę w pier-
wiastki chemiczne, sterylizatorów i urządzeń do filtrowania wody, filtrów 
do wody i wkładów do nich, zbiorników, mis, pojemników, beczek, butli, 
butelek i kubków na wodę, podajników do kubków na wodę, stojaków 
do beczek, butli i butelek, kapsli, korków i opakowań do butelek, wskaź-
ników poziomu wody, zaworów regulujące poziom wody w  zbiorni-
kach, pomp, pompek, grzałek, armatury regulacyjnej i zabezpieczającej 
do urządzeń wodnych, kranów, zmiękczaczy wody, dodatków do wody, 
37 usługi w zakresie instalacji i naprawy urządzeń do rozlewania, zaopa-
trzenia w wodę, dystrybucji, uzdatniania i oczyszczania wody, schładza-
nia i podgrzewania wody, usługi w zakresie eksploatacji ujęć źródlanych 
i złóż wód naturalnych, 39 transport i dostarczanie wody, zaopatrywanie 
w wodę, zaopatrzenie w wodę klientów instytucjonalnych i indywidual-
nych, dystrybucja wody, 40 uzdatnianie i oczyszczanie wody, wynajem 
urządzeń do uzdatniania wody, schładzania i podgrzewania wody, wyna-
jem urządzeń do wzbogacania wody w pierwiastki chemiczne, do joni-
zacji wody, odkamienianie urządzeń do zaopatrzenia w wodę, do dystry-
bucji i uzdatniania wody, 43 wynajem dystrybutorów do wody, urządzeń 
do wody, wypożyczanie dozowników wody pitnej .

(111) 342980 (220) 2021 01 08 (210) 522929
(151) 2021 06 10 (441) 2021 02 15
(732) PaWłOWSKI ROMan, gorzów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Roman Pawłowski DReaM BURgeR
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem, obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i  transportem (catering), serwowanie jedzenia 
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i napojów, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], usługi 
w  zakresie jedzenia na  wynos, usługi w  zakresie przygotowywania 
jedzenia i  napojów, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie 
jedzenia osobom potrzebującym, wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i  sprzętu do  podawania jedzenia i  napojów, 
usługi barowe, usługi barmanów, usługi snack-barów, usługi ba-
rów piwnych, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie pubów, usługi 
restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos .

(111) 342981 (220) 2021 03 26 (210) 526719
(151) 2021 09 08 (441) 2021 05 24
(732) QUaTRO SySTeM SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperTacho
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26 .03 .04, 26 .03 .06, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .03, 29 .01 .06, 29 .01 .08
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, 42 Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych .

(111) 342982 (220) 2021 03 23 (210) 526567
(151) 2021 08 24 (441) 2021 05 10
(732) SMOlna38 SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOlna
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 26 .04 .04, 26 .04 .09
(510), (511) 16 afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Katalogi, Fotografie [wydrukowane], artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje druko-
wane, Broszury, Materiały piśmienne, Podstawki na stół papierowe, afi-
sze, plakaty z papieru lub kartonu, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, 32 Piwo, napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, 
Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat w działalności artystycz-
nej, Usługi marketingowe, 41 Usługi rozrywkowe, Produkcja widowisk, 
Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Planowa-
nie przyjęć [rozrywka], Organizowanie i prowadzenie koncertów .

(111) 342983 (220) 2021 01 28 (210) 523713
(151) 2021 07 02 (441) 2021 03 08
(732) KOnIeCZeK DaWID, Strzyżewo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cozawesele .com
(540) 

(531) 26 .01 .06, 17 .02 .01, 17 .02 .02, 09 .01 .10, 27 .05 .01, 24 .17 .02

(510), (511) 39 Transport pasażerów pojazdami z  szoferem, 41 Fo-
tografia, Fotoreportaże, Fotografia portretowa, Usługi fotografów, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu-
gi fotograficzne, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki 
podczas uroczystości weselnych, Usługi rozrywkowe, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie aktyw-
ności rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozryw-
ka], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 45 Planowanie 
i organizowanie ceremonii ślubnych, Usługi konsultacyjne w zakresie 
organizacji uroczystości weselnych .

(111) 342984 (220) 2021 01 28 (210) 523725
(151) 2021 07 02 (441) 2021 03 08
(732) BUSZa MaReK, Ostrów Wielkopolski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Dietetyk zwierzęcy Marek Busza
(510), (511) 44 Doradztwo związane z  hodowlą zwierząt, hodowla 
zwierząt, Usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie odżywiania, 
Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne-), Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Usługi 
doradcze w zakresie żywienia, Doradztwo dotyczące żywienia zwie-
rząt, Usługi doradztwa żywieniowego, Doradztwo żywieniowe .

(111) 342985 (220) 2021 01 28 (210) 523727
(151) 2021 07 02 (441) 2021 03 08
(732) MaKSyMIUK agnIeSZKa, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMORenO
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .11, 09 .01 .10
(510), (511) 18 Chlebaki, Plecaki wycieczkowe, Plecaki turystyczne, 
Plecaki uczniowskie, Plecaki sportowe, Plecaki dla wędrowników, 
Plecaki, Plecaki na kółkach, Plecaki [małe], 22 Dekoracyjne pokrycia 
ochronne [narzuty chroniące od  kurzu], 24 Poszewki na  podusz-
ki do  spania, Poszewki na  poduszki, narzuty, łóżka (narzuty na-), 
narzuty na  łóżka, narzuty na  łóżka [lambrekiny], narzuty na  łóżka 
z  lambrekinem, narzuty na łóżko, narzuty frotte, narzuty na futony, 
narzuty do łóżeczek dziecięcych, narzuty pikowane, narzuty pikowa-
ne [artykuły pościelowe], narzuty puchowe [kołdry], narzuty z frotte, 
narzuty trykotowe, narzuty (pokrowce na meble), narzuty pikowane 
na łóżka, Papierowe narzuty na łóżka, Pokrowce i narzuty na meble, 
Bieżniki stołowe tekstylne, Bieżniki [tekstylne] na blaty stołowe, Bież-
niki stołowe, Bieżniki stołowe niepapierowe, Bieżniki stołowe z two-
rzyw sztucznych, Bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, Filc, Filc 
do użytku w produkcji papieru, Filc do formowania do użytku w prze-
myśle papierniczym, Tkanina filcowa, 25 Czapki jako nakrycia głowy, 
Fartuchy, Fartuchy [odzież], Fartuchy [kamizelki] zakładane przez gło-
wę, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Opaski na głowę, Opaski przeciw-
potne na nadgarstek, Opaski na biust [odzież], Opaski na szyję [części 
odzieży], Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szaliki do zawija-
nia wokół szyi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi handlu deta-
licznego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawie-
rających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego związane z  akceso-
riami do rowerów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
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detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego .

(111) 342986 (220) 2021 02 02 (210) 523969
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) CIelaK KRySTIan, Brzeźnica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeegaR F
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .21, 27 .01 .04, 27 .01 .25, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektroniki użyt-
kowej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elektroniki użytkowej .

(111) 342987 (220) 2003 07 21 (210) 267676
(151) 2021 04 28 (441) 2004 01 26
(732) SZKlaRSKa Inn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa JaWna, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPeR KleJ
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, cytrynowy
(531) 01 .01 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 1 kleje inne niż do papieru lub do użytku domowego lub 
do  środków spożywczych, kleje do  bandaży chirurgicznych, kleje 
do  celów przemysłowych, kleje do  obuwia, kleje do  płytek ścien-
nych, do tapet, do rozlepiania afiszów, 3 kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów i paznokci, 16 kleje do papieru i do materiałów 
piśmiennych lub do celów domowych, 21 pojemniki na klej .

(111) 342988 (220) 2003 07 21 (210) 267677
(151) 2021 04 28 (441) 2004 01 26
(732) SZKlaRSKa Inn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, SPÓłKa JaWna, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPeR glUe SUPeR KleJ
(540) 

(591) biały, czerwony, czarny, cytrynowy
(531) 01 .01 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 1 kleje inne niż do papieru lub do użytku domowego lub 
do  środków spożywczych, kleje do  bandaży chirurgicznych, kleje 

do  celów przemysłowych, kleje do  obuwia, kleje do  płytek ścien-
nych, do tapet, do rozlepiania afiszów, 3 kleje do przymocowywania 
sztucznych włosów i paznokci, 16 kleje do papieru i do materiałów 
piśmiennych lub do celów domowych, 21 pojemniki na klej .

(111) 342989 (220) 2021 03 23 (210) 526568
(151) 2021 09 15 (441) 2021 05 04
(732) FeSTIWal WISłOUJŚCIe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISłOUJŚCIe
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z  wyjątkiem aparatów), Katalogi, Fotografie [wydrukowane], arty-
kuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje 
drukowane, Broszury, Materiały piśmienne, Podstawki na stół papie-
rowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 25 Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, 32 Piwo, napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat w dzia-
łalności artystycznej, Usługi marketingowe, 41 Usługi rozrywkowe, 
Produkcja widowisk, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub 
edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów .

(111) 342990 (220) 2019 02 06 K (210) 522308
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) KOROnaPay eUROPe lTD ., limassol (Cy)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KoronaPay
(540) 

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 24 .09 .05, 24 .09 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja fi-
nansowa, usługi dotyczące danych, doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, analizy finansowe, bankowość, usługi bankowości 
elektronicznej, bankowość domowa [home banking], finansowe izby 
rozrachunkowe, organizacja zbiórek, doradztwo w sprawach finan-
sowych, usługi w zakresie kart bankowych, emisja kart kredytowych, 
obsługa kart kredytowych, handel walutami i wymiana walut, trans-
fer elektroniczny środków pieniężnych, bankowość domowa [home 
banking], informacje finansowe, emisja kart kredytowych, emisja bo-
nów wartościowych, pożyczki [finansowanie], zarządzanie finansami, 
handel walutami i wymiana walut, organizacja zbiórek, usługi ban-
ków oszczędnościowych, emisja bonów wartościowych, pożyczanie 
pod zastaw .

(111) 342991 (220) 2021 02 01 (210) 523926
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) WyDaWnICTWa SZKOlne I PeDagOgICZne SPÓłKa 
aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Bystrzakowa akademia naukowa
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
Software ładowalny, Programy sterujące nagrane, Oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
Pliki graficzne do pobierania, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, Translatory elektroniczne, Karty kodowane, elek-
troniczne książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elek-
tronicznymi oraz z  plikami audio, wideo i  zawierające treści 
multimedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki audio, 
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gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowa-
nia komputerowego nagrane na dysku, Zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kine-
matograficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty fonograficz-
ne, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do  nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i  ta-
śmy do  gier komputerowych, Urządzenia i  przyrządy do  celów dy-
daktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 
Sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputero-
we urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci ze-
wnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, Części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, Tektura, Wyroby pa-
pierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papiero-
we jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do  pakowania, 
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty sto-
łowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Tablice arytmetyczne, Tablice obliczenio-
we, Wydruki graficzne, Magazyny, Biuletyny, gazety, albumy, Perio-
dyki, czasopisma, Katalogi, Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy, Ulot-
ki, Broszury, Foldery reklamowe i  informacyjne, Plakaty, naklejki, 
Przybory biurowe, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania, 
Przybory do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w formie gier, Materiały introligatorskie, Okładki 
na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące artykułami biu-
rowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, Obrazki, Kalendarze, 
Długopisy, Ołówki, Plastelina, Modelina, Farby dla dzieci, Pędzle ma-
larskie, Zestawy do malowania, Opakowania z papieru lub z tektury, 
Papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Bloczki do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, linijki, gum-
ki do  ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki z  życzeniami, Karty 
muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty na wymia-
nę, nalepki, Znaki papierowe, Banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, Wykresy, Plany, Kalki papierowe, 35 Usługi w za-
kresie: marketingu i  reklamy, także zewnętrznej, on-line w  sieci 
komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizu-
alnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji 
i  rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów 
reklamowych i  sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowa-
nia i  rozpowszechniania tekstów promocyjnych i  reklamowych, 
w  tym na  reklamach zewnętrznych, w  sieci on-line, projektowania 
i  pośrednictwa w  rozpowszechnianiu materiałów reklamowych 
do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Inter-
necie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego 
i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, orga-
nizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, 
sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim, prenumeraty czaso-
pism na  rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobko-
we zarządzanie w  zakresie udzielania licencji na  towary i  usługi 
na  rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za  pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputero-
we, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy steru-
jące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje 
komputerowe, aplikacje do  telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z pu-
blikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające 
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do  pobrania, książki 
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie opro-
gramowania komputerowego nagrane na  dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia 
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy 
kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy 
do  celów dydaktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia 

dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w  tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputero-
we, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, ko-
miksy, śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, ma-
gazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biuro-
we, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do ryso-
wania i  malowania, przybory do  pisania, przybory kreślarskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały 
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pako-
wania oraz materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, bloczki 
do  notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do  ścierania, 
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życze-
niami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i  reklamowe z  papieru lub z  kartonu, 
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjono-
wania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie 
danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórko-
wych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie 
on-line kartek z  życzeniami, Przydzielanie dostępu do  komputero-
wych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsłu-
ga telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnia-
nie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platformy inter-
netowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i  edukacyjnych, dy-
daktyki, nauczania i  wychowania świadczone m .in . drogą elektro-
niczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, 
publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyj-
no-szkoleniowych także w  sieci on-line, publikacji elektronicznych 
on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobiera-
nych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie kur-
sów korespondencyjnych, Usługi w  zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, 
tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, 
Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym 
nauczanie bezpośrednie za  pośrednictwem mediów informatycz-
nych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspoma-
ganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowa-
nie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie 
i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla 
celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w  zakresie produkcji 
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, 
Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magne-
tycznych i  optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych 
za  pośrednictwem sieci łączności, Usługi w  zakresie sprawdzianów 
edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, In-
formacja o edukacji, 42 Programowanie komputerowe, Uaktualnia-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i  projektowanie 
aplikacji komputerowych i  aplikacji do  telefonów komórkowych, 
Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych na  rzecz 
osób trzecich, hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek 
internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie  do  pobrania dostępnych za  pośrednictwem 
strony internetowej, 45 Usługi prawne w  zakresie licencjonowania 
programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi .
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(111) 342992 (220) 2021 02 01 (210) 523927
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) WyDaWnICTWa SZKOlne I PeDagOgICZne  
SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Profilingua Centrum edukacyjne
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
Software ładowalny, Programy sterujące nagrane, Oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
Pliki graficzne do pobierania, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, Translatory elektroniczne, Karty kodowane, elek-
troniczne książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elek-
tronicznymi oraz z  plikami audio, wideo i  zawierające treści 
multimedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowa-
nia komputerowego nagrane na dysku, Zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kinema-
tograficzne, Filmy do  przezroczy naświetlone, Płyty fonograficzne, 
Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do  nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy 
do gier komputerowych, Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycz-
nych i  naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Sprzęt 
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, 
Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wy-
mienionych towarów, 16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmu-
jące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły 
papiernicze, papierowe koperty do  pakowania, podstawki pod na-
czynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe obejmujące pudeł-
ka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wyko-
nane z  tektury, podstawki pod szklanki z  tektury, Druki, Książki, 
Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Materiały piśmienne i  wyposażenie 
edukacyjne, Tablice arytmetyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki 
graficzne, Magazyny, Biuletyny, gazety, albumy, Periodyki, czasopi-
sma, Katalogi, Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy, Ulotki, Broszury, 
Foldery reklamowe i informacyjne, Plakaty, naklejki, Przybory biuro-
we, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania, Przybory do pi-
sania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe 
także w formie gier, Materiały introligatorskie, Okładki na książki, Za-
kładki, Zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, Rysun-
ki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, Obrazki, Kalendarze, Długopisy, 
Ołówki, Plastelina, Modelina, Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zesta-
wy do malowania, Opakowania z papieru lub z tektury, Papier do pa-
kowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Bloczki 
do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, 
Kartki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Karty muzyczne z życze-
niami, Karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, Znaki 
papierowe, Banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, 
Wykresy, Plany, Kalki papierowe, 35 Usługi w  zakresie: marketingu 
i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wyko-
rzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i  multimedial-
nych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i  rozpowszechniania 
tekstów promocyjnych i  reklamowych, w  tym na  reklamach ze-
wnętrznych, w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpo-
wszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, re-
klam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii 
publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, pro-
wadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i  targów 
dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzch-
ni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publika-
cji osobom trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, 
transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w kom-
puterowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w  zakresie 
udzielania licencji na  towary i  usługi na  rzecz osób trzecich, Usługi 
sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich 
towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 

komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki 
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz 
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, gry wideo w  formie oprogramowania komputerowego na-
grane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie 
zawarte na  kartridżach, urządzenia i  przyrządy elektryczne i  video 
do  rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy 
do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne no-
śniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych 
i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kompu-
terowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia 
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi 
sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich 
towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tek-
turowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i  wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice 
obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albu-
my, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, bro-
szury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: ma-
teriały, urządzenia i  przyrządy do  rysowania i  malowania, przybory 
do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, 
zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, ry-
sunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, 
ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zesta-
wy do  malowania, papier do  pakowania oraz materiały z  tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalko-
manie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z ży-
czeniami, karty muzyczne z  życzeniami, karty do  kolekcjonowania 
inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i rekla-
mowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry 
i  zabawki, karty do  kolekcjonowania i  wymiany, artykuły sportowe 
i  gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwię-
kowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i tele-
komunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przy-
dzielanie dostępu do  komputerowych baz danych, Udostępnianie 
komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania 
forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za  pośrednictwem platformy internetowej i  portalu internetowego, 
Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawni-
cze w  zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw 
naukowych i  edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i  wychowania 
świadczone m .in . drogą elektroniczną i  poprzez Internet, publikacji 
tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, mate-
riałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w  sieci on-li-
ne, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji 
elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Usługi w  za-
kresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowa-
nia materiałów do  publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego 
obrazowania, Usługi edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie kur-
sów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośred-
nictwem mediów informatycznych i  nauczanie korespondencyjne, 
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kur-
sów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i  testów, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyj-
nym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympo-
zjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, fil-
mów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i  ra-
diowej, Usługi w  zakresie organizowania konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypoży-
czanie materiałów edukacyjnych i  szkoleniowych w  formie filmów 
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oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, Udostępnianie me-
diów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w za-
kresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie roz-
rywki lub edukacji, Informacja o  edukacji, 42 Programowanie 
komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do te-
lefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, Dostarczanie i opra-
cowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania aplikacji oprogramowania nie  do  pobrania do-
stępnych za  pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne 
w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządza-
nia prawami autorskimi .

(111) 342993 (220) 2021 02 01 (210) 523928
(151) 2021 06 24 (441) 2021 03 08
(732) WyDaWnICTWa SZKOlne I PeDagOgICZne SPÓłKa 
aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Przedszkolaki Bystrzaki
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do  telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektro-
niczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, 
publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputero-
we, gry wideo w  formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania kompute-
rowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogra-
mowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne 
i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy 
do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośni-
ki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki na-
grań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audio-
wizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym kom-
putery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, ze-
stawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części 
i  wyposażenie do  wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Pa-
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły pi-
śmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe ko-
perty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, 
wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z  tektury, 
tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod 
szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, ta-
blice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, 
albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwi-
czeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plaka-
ty, naklejki, przybory biurowe, materiały i  przyrządy do  rysowania 
i  malowania, przybory do  pisania, przybory kreślarskie, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introliga-
torskie, okładki na  książki, zakładki, zestawy do  drukowania będące 
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, 
pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub 
z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, 
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty 
muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, 
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 Usługi w zakresie: 
marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputero-
wej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multi-
medialnych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszech-
niania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych 

i  sponsorowanych, Przetwarzania tekstu, Publikowania i  rozpo-
wszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na rekla-
mach zewnętrznych, w  sieci on-line, Projektowania i  pośrednictwa 
w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy zewnętrz-
nej, reklam radiowych, telewizyjnych i  w  Internecie, Badania rynku 
i  opinii publicznej, Marketingu bezpośredniego i  marketingu wyda-
rzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw 
i  targów dla celów reklamowych i  promocyjnych, Sprzedaży czasu 
i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Doręcza-
nia publikacji osobom trzecim, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych 
w komputerowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakre-
sie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi 
sprzedaży, także za  pośrednictwem mediów elektronicznych takich 
towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do  telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki 
i  publikacje, moduły ładowane z  publikacjami elektronicznymi oraz 
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do  pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagra-
ne na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie za-
warte na  kartridżach, urządzenia i  przyrządy elektryczne i  video 
do  rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy 
do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne no-
śniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych 
i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kompu-
terowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia 
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi 
sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich 
towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tektu-
rowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i  wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice 
obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albu-
my, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszu-
ry, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, 
urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także 
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, 
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obra-
zy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plaste-
lina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowa-
nia, papier do  pakowania oraz materiały z  tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, 
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty 
muzyczne z  życzeniami, karty do  kolekcjonowania inne niż do  gier, 
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z  kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i  zabawki, karty 
do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 
Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i  obrazowych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Prze-
kazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, 
Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udo-
stępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platformy 
internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do por-
talu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dy-
daktyki, nauczania i  wychowania świadczone m .in . drogą 
elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż rekla-
mowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edu-
kacyjno-szkoleniowych także w  sieci on-line, publikacji elektronicz-
nych on-line książek i  periodyków, publikacji elektronicznych 
niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostęp-
nianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej 
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małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do  pu-
blikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi eduka-
cyjne, organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń i  warsztatów, 
w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informa-
tycznych i  nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspo-
maganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyj-
nych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organi-
zowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kulturalnym, 
Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowa-
nie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakre-
sie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz 
przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usłu-
gi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych 
na  magnetycznych i  optycznych nośnikach danych, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizual-
nych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzia-
nów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, 
Informacja o edukacji, 42 Programowanie komputerowe, Uaktualnia-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i  projektowanie 
aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Two-
rzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania 
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 
45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputero-
wych i zarządzania prawami autorskimi .

(111) 342994 (220) 2021 02 02 (210) 523935
(151) 2021 06 24 (441) 2021 03 08
(732) gIZMaJeR anna POŚReDnICTWO UBeZPIeCZenIOWe, 
Konstancin-Jeziorna (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUKI PRZeD SZKODĄ
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, zielony
(531) 07 .01 .08, 18 .01 .09, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, Do-
radztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, Doradztwo związane z za-
wieraniem ubezpieczeń, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia 
mechanicznych pojazdów, gwarancje ubezpieczeniowe, gwaranto-
wanie ubezpieczeń, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Informacja 
o  ubezpieczeniach, Organizacja ubezpieczeń podróżnych, gwaran-
cje, ekspertyzy i  oceny ubezpieczeniowe, likwidacja szkód z  tytułu 
ubezpieczenia innego niż na  życie, administracja w  zakresie ubez-
pieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, agencje 
ubezpieczeń na życie, agencje ubezpieczeniowe, agencja pośrednic-
twa w  zakresie ubezpieczania statków, agencja ubezpieczania stat-
ków, agencje pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, Orga-
nizowanie ubezpieczenia kredytów, Organizowanie ubezpieczenia, 
Organizowanie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubezpieczenio-

we w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w za-
kresie ubezpieczeń na  życie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe zwią-
zane ze zwierzętami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w ubezpieczeniach tranzytowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach 
samochodowych, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach od  następstw 
nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach 
transportowych, Pośrednictwo w  usługach doradczych w  zakresie 
ubezpieczeń, Świadczenie usług ubezpieczeniowych na  rzecz firm 
reasekuracyjnych, Pośrednictwo w  zakresie ubezpieczeń na  życie, 
Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, Prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, Skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące ubezpieczeń, Świadczenie usług ubezpieczeniowych 
na  rzecz firm ubezpieczeniowych, Świadczenie usług w  zakresie 
ubezpieczeń na  życie, Ubezpieczanie ryzyka kredytowego [facto-
ring], Ubezpieczenia, Ubezpieczenia biur, Ubezpieczenia budynków, 
Ubezpieczenia dla biur, Ubezpieczenia dla hoteli, Ubezpieczenia dla 
przedsiębiorstw, Ubezpieczenia dotyczące własności, Ubezpieczenia 
furgonetek, Ubezpieczenia hipoteczne, Ubezpieczenia kredytów, 
Ubezpieczenia lotnicze, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Ubezpieczenia medyczne, Ubezpieczenia na  życie, Ubezpieczenia 
od  odpowiedzialności osób trzecich, Ubezpieczenia od  odpowie-
dzialności zawodowej, Ubezpieczenia od  pożaru, Ubezpieczenia 
od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów, Ubezpieczenia od ryzy-
ka terminów i kosztów realizacji, Ubezpieczenia od wypadków, Ubez-
pieczenia od wypadków samochodowych, Ubezpieczenia podróżne, 
Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia samocho-
dowe, Ubezpieczenia systemów antywłamaniowych, Ubezpieczenia 
towarów, Ubezpieczenia urządzeń łącznościowych, Ubezpiecze-
nia w  zakresie bankowości hipotecznej, Ubezpieczenia związane 
z  mieniem osobistym, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, 
Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Ubezpieczenie garaży, Ubez-
pieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, 
Ubezpieczenie morskie, Ubezpieczenie od straty dokumentów, Ubez-
pieczenie od straty kredytu, Ubezpieczenie od wydatków prawnych, 
Ubezpieczenie od wypadków, Ubezpieczenie reasekuracyjne, Ubez-
pieczenie ryzyka kredytowego, Ubezpieczenie towarów podczas 
tranzytu, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, Umowy 
ubezpieczeniowe dotyczące usług, Usługi agencji ubezpieczeniowej 
i  pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi agencji ubezpieczenio-
wej, Usługi agencyjne w  zakresie organizowania ubezpieczeń po-
dróżnych, Usługi aktuariusza ubezpieczeniowego, Usługi doradcze 
dotyczące umów ubezpieczeniowych, Usługi doradcze w  zakresie 
ubezpieczeń, Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Usługi do-
radztwa związane z ubezpieczeniem na życie, Usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi do-
radztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystyczny-
mi, Usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami 
domu, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi zdrowotnymi, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, 
Usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe związane z  ubezpieczeniami, Usługi gwarancji ubezpie-
czenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi gwarancyjne 
w  zakresie ubezpieczeń osobistych od  wypadków, Usługi gwaran-
towania ubezpieczeń, Usługi gwarantowania ubezpieczeń medycz-
nych, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od  wypadków, Usługi 
gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubez-
pieczeń zdrowotnych, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od  po-
żarów, Usługi informacyjne i  konsultacyjne w  zakresie ubezpieczeń 
i  finansów, Usługi informacyjne związane z  ubezpieczeniem, Usługi 
inwestycyjne w  zakresie zmiennego ubezpieczenia, Usługi konsul-
tacyjne i  informacyjne dotyczące ubezpieczenia, Usługi kredytowe 
w zakresie płacenia składek ubezpieczeniowych, Usługi planowania 
związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi pośrednictwa w zakresie 
ubezpieczeń medycznych, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
Usługi ubezpieczania pojazdów, Usługi ubezpieczeń dentystycznych, 
Usługi ubezpieczeń domu, Usługi ubezpieczeń gospodarstw domo-
wych, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi ubezpieczeń na  wypa-
dek dożycia, Usługi ubezpieczeń osobistych, Usługi ubezpieczeń po-
jazdów mechanicznych, Usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, 
Usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług 
prawnych, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na  rzecz 
firm, Usługi ubezpieczenia osobistego w  zakresie zapewniania po-
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rad prawnych, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe dla 
zabezpieczania zastawów hipotecznych, Usługi ubezpieczeniowe 
dla przemysłu budowlanego, Usługi ubezpieczeniowe do spłaty wy-
datków medycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, Usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące funduszy emerytalnych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce łodzi, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi ubezpie-
czeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe doty-
czące utraty własności osobistej, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości krytych strzechą, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
kosztów sądowych, Usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwo-
łanych rezerwacji urlopowych, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego 
związane z  pilotami autokarowymi, Usługi ubezpieczenia zdrowot-
nego związane z  kierowcami autokarów, Wycena finansowa [ubez-
pieczenia, bankowość, nieruchomości], Usługi zarządzania ubezpie-
czeniami, Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, 
Usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia 
na życie, Usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń, Usługi w za-
kresie organizowania ubezpieczenia, Usługi w zakresie ubezpieczania 
nieruchomości, Usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, Usługi w za-
kresie ubezpieczania wymiany walut, Usługi w zakresie ubezpieczeń 
gwarancji, Usługi w  zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, Usługi 
w  zakresie ubezpieczeń w  podróży, Usługi w  zakresie ubezpiecze-
nia przyczep turystycznych, Usługi w  zakresie zawierania ubezpie-
czeń, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, Usługi 
w  zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych, Usługi w  zakresie 
zawierania ubezpieczeń dla firm, Usługi wyceny, uregulowania i za-
spokajania roszczeń ubezpieczeniowych, Zawieranie ubezpieczeń 
tranzytowych, Zawieranie ubezpieczeń w  dziedzinie ubezpieczeń 
od odpowiedzialności zawodowej, Zawieranie umów ubezpieczenio-
wych innych niż na życie, Zapewnianie dziesięcioletnich polis ubez-
pieczeniowych, Zapewnianie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt, Wy-
liczanie stawek składek ubezpieczeniowych, Wyceny nieruchomości 
dla roszczeń ubezpieczeniowych, Zapewnianie ubezpieczenia waka-
cyjnego, Zawieranie ubezpieczeń transportowych .

(111) 342995 (220) 2021 01 29 (210) 523937
(151) 2021 06 24 (441) 2021 03 08
(732) KOMUnIKaCJa BeSKIDZKa SPÓłKa aKCyJna,  
Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKS BIelSKO-BIała Sa
(540) 

(591) żołty, czarny, niebieski, fioletowy, biały
(531) 18 .01 .21, 07 .11 .10, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 39 Trans-
port, Pakowanie i składanie towarów, Organizowanie podróży, 40 Ob-
róbka materiałów, 42 Badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projekto-
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego .

(111) 342996 (220) 2021 01 29 (210) 523943
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) InnVIgO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Baset
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy .

(111) 342997 (220) 2021 02 02 (210) 523953
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15

(732) WRÓBel-lUTZ MOnIKa WyDaWnICTWO TaTaRaK, 
Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Tatarak
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Książki elektroniczne do pobrania, Książki audio, Książki dźwiękowe, 
Książki zapisane na płytach, 16 Książki, Komiksy [książki], Książki be-
letrystyczne, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, 
Książki do  autografów, Książki do  dyktand, Książki do  malowania, 
Książki do rysowania, Książki drukowane w dziedzinie edukacji mu-
zycznej, Książki edukacyjne, Książki fantasy, Książki kucharskie, Książ-
ki informacyjne, Książki niebeletrystyczne, Książki religijne, Książki 
upominkowe, Książki z  dziedziny gier i  grania, Książki z  dziedziny 
nauki golfa, Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obrazkami, 
Książki z opowiadaniami, Książki z pieśniami religijnymi, Książki z pla-
katami, Książki z próbkami tapet, Książki z rozkładanymi obrazkami, 
Książki z  zadaniami dla dzieci, Książki z  zasadami do  gier, Książki 
zawierające wzorce ściennych materiałów, Podręczniki [książki], 35 
Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla człon-
ków, Promocja sprzedaży dla osób trzecich książek, komiksów, ksią-
żek dla dzieci, książek dla dzieci z  elementem audio, gier, materia-
łów drukowanych, 41 Usługi klubów książki udzielających informacji 
z zakresu książek, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Usługi wydawnicze za  pośrednictwem środków skomputeryzowa-
nych, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawa-
nie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Wydawanie nagród 
edukacyjnych, Wydawanie prospektów, Wydawanie przewodników 
turystycznych, Wydawanie publikacji medycznych, Usługi wydawni-
cze, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czaso-
pism w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, 
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wy-
dawnicze (w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Publikowanie, 
sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski 
[DTP], Konsultacje edytorskie, Multimedialne wydania czasopism, 
Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazy-
nów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Korekta 
rękopisów, Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikowania 
broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie cza-
sopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medy-
cyny, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowa-
nie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i  czasopism elek-
tronicznych on-line, Publikowanie książek i  recenzji, Publikowanie 
książek instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, alma-
nachów i czasopism, Publikowanie książek z nutowym zapisem mu-
zyki, Publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, 
Publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, Publi-
kowanie książek związanych z rozrywką .

(111) 342998 (220) 2021 02 02 (210) 523956
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) MaSDIag SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) hempekspert
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości .

(111) 342999 (220) 2021 02 02 (210) 523978
(151) 2021 06 30 (441) 2021 03 15
(732) KOWalSKI KaMIl PIKITIKI, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) KIZIaCZKI
(510), (511) 20 Szpulki drewniane do  przędzy, nici jedwabnych, 
sznurka, Wieszaki do ubrań, Ozdobne statuetki wykonane z drewna, 
Ozdobne figurki wykonane z drewna, Ozdoby i dekoracje wykonane 
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z drewna i tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, 26 Cekiny, Frędz-
le, Falbanki koronkowe, emblematy wyszywane, Dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Kokardy, rozety, Ko-
raliki ceramiczne, inne niż do wyrobu biżuterii, Koraliki do ozdabia-
nia, Koronkowe ozdoby, Kwiaty sztuczne, Ozdobne plakietki, Ozdoby 
do włosów [nie z metali szlachetnych], Strusie pióra, Sznurki do ozda-
biania, Sztuczne kwiaty w  bukietach, Sztuczne kwiaty z  papieru, 
Sztuczne kwiaty z  tkanin, Sztuczne kwiaty z  tworzyw sztucznych, 
Sztuczne owoce, Sztuczne rośliny, Sztuczne warzywa, Tekstylne ko-
kardy do pakowania prezentów, Tekstylne kokardy ozdobne do de-
koracji, Wstążki, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub bre-
loków do kluczy .

(111) 343000 (220) 2021 02 01 (210) 523999
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) PePłOŃSKI DaRIUSZ, Kąpławki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUla
(540) 

(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 4 Świece, Świece woskowe, Świece zapachowe, 30 Miód 
i produkty pszczele .

(111) 343001 (220) 2021 02 01 (210) 524003
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) geOCORe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) geO CORe
(510), (511) 7 Urządzenia wiertnicze (wiertnice), 37 Wiercenie, Wier-
cenie w skałach, Usługi budowlane, Usługi doradcze w zakresie kopa-
nia w ziemi, Usługi w zakresie wykopywania, Konsultacje budowlane, 
40 Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody (usługi remediacji 
środowiska), 42 Badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, Po-
miary lub badania geologiczne, Sondowanie geologiczne działek 
budowlanych, Oceny i  badania geologiczne, Badania geologiczne 
działek budowlanych, Pomiary geodezyjne, Pomiary geofizyczne, 
Pomiary otworów wiertniczych, Prowadzenie badań inżynierskich, 
Prowadzenie badań technicznych, Usługi w  zakresie badań geo-
fizycznych, Usługi w  zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi 
w  zakresie pomiarów geofizycznych w  odwiertach, analiza próbek 
geologicznych, Usługi badań geofizycznych, Profilowanie geofizycz-
ne otworów wiertniczych, analizy laboratoryjne, Pobieranie próbek 
gleby do analizy, Usługi doradcze zakresie geologii, Usługi doradcze 
w zakresie geofizyki .

(111) 343002 (220) 2021 02 01 (210) 524014
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) SaDOWSKa-nOWaK DOMInIKa KRaMM nIeRUChOMOŚCI, 
Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaMM nIeRUChOMOŚCI
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, 
agencje nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomością, Usługi nabywania nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji 

dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą budynków, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję .

(111) 343003 (220) 2021 02 01 (210) 524015
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) anTOnI BłaSZaK, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) JaSKÓłKa
(510), (511) 33 Wino .

(111) 343004 (220) 2021 02 01 (210) 524019
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) anTOnI BłaSZaK, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SłOWIK
(510), (511) 33 Wino .

(111) 343005 (220) 2021 02 01 (210) 524021
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) anTOnI BłaSZaK, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) SKOWROneK
(510), (511) 33 Wino .

(111) 343006 (220) 2021 02 03 (210) 524039
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) MOnTReS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, grudziądz (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MOnTReS .Pl
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Inter-
net następujących towarów: zegarki, biżuteria .

(111) 343007 (220) 2021 02 02 (210) 524056
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) ROgalSKa anna MałgORZaTa, łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 MIODOWyCh KOnTynenTÓW
(540) 

(591) brązowy
(531) 03 .13 .04, 27 .05 .01, 26 .01 .16, 27 .07 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 4 Wosk pszczeli, 5 Mleczko pszczele, 29 Pyłek pszczeli-
-pierzga, 30 Miód, 33 Miody pitne .

(111) 343008 (220) 2021 02 22 (210) 525027
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) naSIelSKI IgOR, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eIKleaF
(510), (511) 38 automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą 
kanałów telekomunikacyjnych, Cyfrowa transmisja danych za  po-
średnictwem Internetu, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wi-
deo za  pomocą telekomunikacji, Komunikacja za  pomocą środków 
elektronicznych, Przekazywanie informacji za  pomocą środków 
elektronicznych, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter-
netowe), Transfer cyfrowy danych, Transmisja wiadomości, danych 
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i  treści za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, 
Usługi przesyłu danych, Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informa-
cji, Usługi wysyłania wideo, Wspomagane komputerowo przesyłanie 
dźwięku, Wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, Zapewnia-
nie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicz-
nych baz danych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiado-
mości, 41 Tłumaczenia językowe, elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do  publikacji elektronicznej, Pisanie i  publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Programowanie serwi-
sów informacyjnych do  transmisji przez Internet, Publikacja książek 
i  czasopism elektronicznych online (nie  do  pobrania), Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie, Publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
druków w  formie elektronicznej w  Internecie, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek, czasopism, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie tek-
stów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych z global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji online [nie  do  pobrania], Udostępnianie z  globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej .

(111) 343009 (220) 2017 05 30 (210) 472339
(151) 2021 06 09 (441) 2017 12 27
(732) KaCZMaRSKI InKaSSO Małgorzata Kaczmarski, Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaCZMaRSKI InKaSSO
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 03 .07 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 analizy i  raporty statystyczne, gromadzenie danych, 
kompilacja danych dla osób trzecich, gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji 
dla firm, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, 
gromadzenie informacji handlowej, tworzenie komputerowych baz da-
nych, kompilacja informacji statystycznych, kompilacja i systematyza-
cja danych na  potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja da-
nych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, kompilacja 
zindeksowanych adresów, konsultacje dotyczące przygotowywania 
statystyk biznesowych, kompilacja statystyk związanych z  reklamą, 
tworzenie rejestrów dotyczących importerów, tworzenie rejestrów do-
tyczących eksporterów, kompilacja modeli statystycznych w celu do-
starczania informacji dotyczących dynamiki rynku, tworzenie list po-
tencjalnych klientów, kompilacja list adresowych dla przesyłek 
reklamowych, kompilacja list adresowych, statystyczne zestawienia, 
opracowywanie statystyk biznesowych, skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, usługi komputerowego przetwarzania 
informacji z  zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane 
gromadzenie indeksów klientów, opracowywanie statystyk handlo-
wych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, 
opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opra-
cowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci 
komputerowej lub Internecie, opracowywanie informatorów handlo-
wych, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, nabywa-
nie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statu-
su firmy, nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących 
działalności spółki, nabywanie informacji handlowych, zdobywanie 
statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], ze-
stawienia statystyczne (dla działalności gospodarczej lub celów han-
dlowych], systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 

analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza da-
nych statystycznych z  badań rynku, analiza rynku, badania rynkowe, 
badania i analizy rynkowe, badania działalności gospodarczej i badania 
rynkowe, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, rapor-
ty z  analiz rynkowych, badania w  zakresie zysków, biznesowe usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi do-
radcze (biznesowe) w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w  zakresie prowadzenia 
ich interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo w  zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo 
w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, 
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidual-
nych, usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, do-
radztwo w  zakresie zarządzania biznesowego, w  tym przez Internet, 
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, opracowywanie pomy-
słów dla ekonomii biznesu, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, porady, pytania i informacje dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, usługi w  zakresie sprawozdań rynko-
wych, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, elektro-
niczne przetwarzanie danych, kompilacja informacji do  komputero-
wych baz danych, kompilowanie i systematyzowanie informacji w ban-
kach danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla 
firm, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów dzia-
łalności gospodarczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących 
działalności gospodarczej, skomputeryzowana weryfikacja danych, ze-
stawianie danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wprowadzanie 
i przetwarzanie danych, weryfikacja przetwarzania danych, usługi za-
rządzania danymi, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi prze-
twarzania danych online, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania 
danych, 36 agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzytel-
ności, dostarczanie informacji dotyczących faktoringu długów, organi-
zacja ściągania długów, ściąganie długów, windykacja, usługi związane 
z upadłością, usługi w zakresie zarządzania długami, usługi doradztwa 
w zakresie zadłużenia, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji 
finansowej, elektroniczne usługi windykacji należności, agencje kredy-
towe, doradztwo dotyczące pożyczek i  usługi związane z  uzyskiwa-
niem pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, ocena zdolności kredytowej przed-
siębiorstw, gwarantowanie pożyczek, organizowanie kredytów, orga-
nizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, 
udzielanie pożyczek, poręczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
usługi ubezpieczeniowe, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udziela-
nie kredytów, kredyty handlowe, usługi dotyczące pożyczania i poży-
czek, usługi gwarancji finansowych, usługi konsultingowe dotyczące 
udzielania pożyczek, usługi pożyczek finansowych, organizowanie wy-
najmu nieruchomości, zarządzanie majątkiem, nabywanie hipotek, na-
bycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, usługi związane z niewypła-
calnością, usługi w  zakresie ściągania długów, usługi w  zakresie 
odzyskiwania posiadania, restrukturyzacja długów, pobieranie płatno-
ści za  towary i  usługi, windykacja należności i  odzyskiwanie długów, 
ocena danych biura kredytowego, ocena zdolności kredytowej firm 
i osób prywatnych, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów 
kredytowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biuro-
wych, wynajem powierzchni biurowej, 42 certyfikacja [kontrola jako-
ści], kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości, ocena jakości, 
administracja serwerów, aktualizowanie banków pamięci systemów 
komputerowych, analizy komputerowe, analizy systemów komputero-
wych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwa-
rzania danych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie techno-
logii informacyjnych, przygotowywanie programów komputerowych 
do  przetwarzania danych, projektowanie i  opracowywanie oprogra-
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mowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyświetlania, danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, zarządzanie 
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwa-
rzania danych [eDP], usługi komputerowe on-line, usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, zarządza-
nie projektami w zakresie technologii informacyjnych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem da-
nych komputerowych, pisanie i  projektowanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie pakietów oprogramowania na  za-
mówienie, programowanie komputerów i projektowanie oprogramo-
wania, projektowanie, konserwacja i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, 
instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputero-
wego, rozwój sprzętu komputerowego, doradztwo w sprawach kom-
puterów, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie systemów komputerowych, wynajem sprzętu i  oprogramowania 
komputerowego, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, monito-
rowanie praw własności, intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
badania w  zakresie własności intelektualnej, egzekwowanie praw 
do własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, 
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, 
zarządzanie własnością intelektualną, usługi detektywistyczne, usługi 
doradcze w zakresie usług detektywistycznych .

(111) 343010 (220) 2017 08 03 (210) 474970
(151) 2021 06 10 (441) 2017 09 11
(732) nabil gharbi, Bad Bergzabern (De)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eneRgy DRInK BaZOOKa
(540) 

(591) beżowy, brązowy, ciemnozielony, czarny, jasnozielony, 
pomarańczowy, zielony
(531) 26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .13, 26 .04 .18, 01 .01 .05, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 25 .07 .08, 29 .01 .15
(510), (511) 32 piwo, woda gazowana, soki owocowe, napoje bezal-
koholowe .

(111) 343011 (220) 2019 06 17 (210) 501228
(151) 2021 06 04 (441) 2019 09 09
(732) gUCZKOWSKI MaTeUSZ, gUCZKOWSKI FIlIP  
SUPeRTRaDe SPÓłKa CyWIlna, Żołędowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smuve
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, 7 maszyny i urządzenia do pole-
rowania do użytku domowego [elektryczne], elektryczne urządzenia 
czyszczące do użytku domowego, roboty przemysłowe, urządzenia 
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia do przenosze-
nia i transportu, elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domo-

we], odkurzacze do użytku domowego, 9 kamery do pojazdów, cyfro-
we wagi łazienkowe, kamery internetowe, głośniki bezprzewodowe, 
słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki douszne, słuchawki 
douszne do telefonów komórkowych, elektryczne dzwonki do drzwi,, 
10 ciśnieniomierz do użytku medycznego, aparaty do analizy zawar-
tości alkoholu w  wydzielinie układu oddechowego [do  celów me-
dycznych], ciśnieniomierz, 11 nawilżacze powietrza, bezpłomieniowe 
świece z diodami elektroluminescencyjnymi [leD], wiatraki biurowe 
na USB, wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji, wiatraki sufitowe 
z wbudowanymi światłami, bezpłomieniowe świece z diodami elek-
troluminescencyjnymi [leD], elektroluminescencyjne źródła światła, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetle-
niowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektrolu-
minescencyjne źródła światła, instalacje oświetleniowe z  diodami 
elektroluminescencyjnymi [leD], oświetlenie typu leD zewnętrzne 
[ogrody, krajobrazy], urządzenia leD do  suszenia paznokci, oprawy 
oświetleniowe leD, urządzenia oświetleniowe leD, żarówki oświe-
tleniowe leD, lampy leD, taśmy leD, latarki leD, oprawki do  lamp 
elektrycznych, światła sufitowe, lampy stojące, światła rowerowe, ży-
randole, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, kuliste klosze 
do lamp, klosze do lamp [kominki] .

(111) 343012 (220) 2019 07 15 (210) 502264
(151) 2021 06 09 (441) 2020 03 02
(732) SZCZyKUTOWICZ JaCeK PleXIlanD, Radom (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PleXIlanD
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 6 profile aluminiowe, aluminiowe profile do  użytku 
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, aluminium pro-
filowane wytłaczane, listwy profilowe aluminiowe dla budownictwa, 
metalowe kasetony sufitowe, metalowe tabliczki identyfikacyjne, 
banery reklamowe metalowe [konstrukcje], tablice reklamowe [me-
talowe banery], metalowe konstrukcje podporowe do banerów, de-
koracje ścienne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, cienka siatka 
druciana, siatki z metali nieszlachetnych, 16 plakaty reklamowe, afi-
sze, plakaty, papier, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy 
papierowe, 17 folia metalowa dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów, panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, 
35 usługi handlu hurtowego i  detalicznego w  zakresie materiałów 
budowlanych, usługi handlowe online, w ramach których sprzedają-
cy wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośred-
nictwem Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, reklama i usługi reklamowe, produkcja mate-
riałów reklamowych i reklam, dystrybucja materiałów reklamowych 
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, promowanie 
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie 
reklam, reklama banerowa, wynajem bilbordów reklamowych, gro-
madzenie informacji związanych z  reklamą, udzielanie informacji 
związanych z  reklamą, produkcja reklam, usługi reklamy zewnętrz-
nej, usługi reklamy graficznej, doradztwo dotyczące reklamy, wyko-
nywanie materiałów reklamowych, reklama na  bilbordach elektro-
nicznych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam .

(111) 343013 (220) 2020 08 10 (210) 516939
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) TROOJKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Złotoria (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) MySZOJeleŃ
(510), (511) 18 etui, futerały na dokumenty, etui na karty [portfele], 
etui na klucze, etui na wizytówki, kopertówki, kosmetyczki, kuferki 
kosmetyczne, parasole i  parasolki, plecaki, plecaki [małe], portfele, 
portmonetki, sakiewki na klucze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, 
teczki, tekstylne torby na  zakupy, torby, torby na  odzież sportową, 
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torby na pas i na biodra [nerki], torby na ramię, torby na zakupy, torby 
na zakupy wielokrotnego użytku, torby pamiątkowe, torby plażowe, 
torby płócienne, torby sportowe, torby szkolne, torby uniwersalne, 
torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torebki, torebki dam-
skie, torebki męskie, torebki na ramię, torebki-worki, tornistry szkol-
ne, worki podróżne, worki ze sznurkiem, 25 apaszki, apaszki [chustki], 
bandany, berety, bluzki, bluzki z krótkim rękawem, bluzy, bluzy roz-
pinane, bluzy wkładane przez głowę, bluzy z kapturem, buty dam-
skie, buty dziecięce, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki 
z daszkiem, czapki z pomponem, daszki [nakrycia głowy], gumiaki, 
japonki, kalosze, kapelusze, koszulki dla dzieci, koszulki z długim rę-
kawem, koszulki z  krótkim rękawem, koszulki z  nadrukami, krótkie 
spodnie, kurtki, kurtki [odzież], legginsy, męskie płaszcze, nakrycia 
głowy, obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie plażowe, obuwie 
sportowe, odzież, odzież damska, odzież dziecięca, odzież męska, 
odzież sportowa, odzież treningowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
opaski na  głowę [odzież], paski, paski materiałowe [odzież], paski 
[odzież], paski skórzane [odzież], paski wykonane z imitacji skóry, pa-
ski z materiału, płaszcze, płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki 
z długim rękawem, skarpetki, spodenki, spodnie, spodnie do ćwiczeń 
fizycznych, spodnie dresowe, szaliki, szorty, t-shirty, tenisówki, topy 
[odzież], 35 organizacja konkursów w celach reklamowych, organi-
zacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród 
w celach reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, reklama, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online za  pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu towarów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, nakryciami 
głowy, obuwiem, torbami, akcesoriami służącymi do  przenoszenia, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie odzieży, 
akcesoriów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, toreb, akcesoriów 
służących do  przenoszenia, usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, nakryciami głowy, obuwiem, 
torbami, akcesoriami służącymi do  przenoszenia, usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone online w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżo-
wych, nakryć głowy, obuwia, toreb, akcesoriów służących do przeno-
szenia, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej odzieży, 
akcesoriów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, toreb, akcesoriów 
służących do przenoszenia, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
hurtowej odzieży, akcesoriów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, 
toreb, akcesoriów służących do przenoszenia .

(111) 343014 (220) 2020 08 18 (210) 517265
(151) 2021 06 18 (441) 2020 11 16
(732) FaCI CORPORaTe S .p .a ., genua (IT)
(540) (znak słowny)
(540) CanaSTOl
(510), (511) 1 produkty chemiczne do  użytku w  przemyśle i  nauce, 
produkty chemiczne stosowane w fotografii, substancje chemiczne 
do  użytku w  przetwarzaniu gumy naturalnej, substancje chemicz-
ne do  użytku w  produkcji kauczuku syntetycznego, żywice synte-
tyczne w  stanie surowym, tworzywa w  stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, nieprzetworzone ży-
wice sztuczne i syntetyczne, środki chemiczne do użytku w obróbce 
powierzchni metalowych, dodatki chemiczne do stosowania w pro-
dukcji kosmetyków, środki chemiczne stosowane w  przemyśle far-
maceutycznym, enzymy do stosowania w produkcji nutraceutyków, 
mieszanki do  gaszenia ognia, preparaty do  odpuszczania metali, 
preparaty do  lutowania, produkty chemiczne do  konserwowania 
żywności, środki garbujące, kleje przeznaczone dla przemysłu, 4 
oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, 
nawilżające i wiążące, paliwa łącznie z paliwem silnikowym, paliwo 
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia .

(111) 343015 (220) 2020 08 24 (210) 517423
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) aKaDeMIa SOKOlIKa aKTyWnIe, ZDROWO, SMaCZnIe
(540) 

(591) czerwony, biały, beżowy, brązowy, czarny, niebieski
(531) 04 .03 .19, 26 .03 .23, 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie wa-
rzyw, warzywa mrożone, preparowane, suszone, liofilizowane, fer-
mentowane, konserwowe, gotowane, kiszone, przekąski warzywne, 
pasty warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 
36 sponsoring, 41 działalność kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, 
organizowanie szkoleń, warsztatów, warsztatów kulinarnych, konfe-
rencji, szkoleń dotyczących zdrowego odżywiania i/iub zdrowego 
trybu życia, organizowanie imprez sportowych, olimpiad sporto-
wych i/lub naukowych, turniejów sportowych i/lub naukowych, kon-
ferencji, szkoleń kulinarnych, imprez rozrywkowych, obozów, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, festiwali, pokazów, wystaw .

(111) 343016 (220) 2020 08 24 (210) 517429
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) KODa PIOTR, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shy Kitty lIngeRIe
(540) 

(591) granatowy, czarny, różowy
(531) 03 .01 .06, 26 .11 .12, 26 .03 .15, 26 .11 .09, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 24 materiały na poszewki na poduszki, materiały tekstyl-
ne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, materiały tkane 
do  poduszek, materiały tkane na  sofy, tekstylia do  sypialni, tkaniny 
do produkcji koszul, tkaniny do pokrywania foteli, tkaniny do produk-
cji zasłon, tkaniny jedwabne, tkaniny koronkowe, tkaniny na bieliznę 
osobistą, tkaniny na damską bieliznę osobistą, tkaniny na koszule, tka-
niny tekstylne do użytku w produkcji prześcieradeł, tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji pościeli, tkaniny tekstylne do wyrobu bielizny, 
tkaniny z bawełny, tkaniny z jedwabiu, inne niż izolacyjne, wsypa [bie-
lizna pościelowa], zestawy składające się z tkanin do wyrobu narzut, 
25 odzież, bielizna, bielizna ciążowa, bielizna damska, bielizna [część 
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garderoby], bielizna damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna 
dla mężczyzn, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista 
[część garderoby], bielizna osobista z dzianiny, bielizna termoaktyw-
na, bielizna wchłaniająca pot, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorse-
ciarskie], bielizna jednorazowa, biustonosze, bikini, biustonosze bez 
ramiączek, biustonosze dla karmiących matek, biustonosze miękkie, 
nieusztywniane, biustonosze samonośne, biustonosze sportowe 
pochłaniające wilgoć, bluzki, body [bielizna], bokserki damskie [bie-
lizna], chustki [apaszki], chusty noszone na ramionach, chusty, szale 
na głowę, ciążowa bielizna nocna, ciepła bielizna [z długim rękawem 
i  długimi nogawkami], damska bielizna, damskie koszule nocne, 
długa bielizna, długie kimona (nagagi), długie luźne halki, figi, ge-
try, gorsety [bielizna], gorsety [bielizna damska], gorsety [tworzące 
jedną całość ze stanikiem], halki [bielizna], halki, półhalki, japońskie 
szlafroki (nemaki), jednoczęściowa bielizna damska [body połączone 
z  rajstopami], jednoczęściowe piżamy, kombinezony damskie jed-
noczęściowe [playsuit], komplety koszulek i spodenek, kostiumy dla 
kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule 
nocne, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie halki, krótkie okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, letnie sukienki, odzież dam-
ska, odzież do  spania, okrycia [narzutki] nakładane na  koszule noc-
ne, opaski na  biust [odzież], opaski na  szyję [części odzieży], opaski 
przeciwpotne, opończe, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 
piżamy, płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, podomki [szlafroki], 
półhalki, rajstopy, stringi, stroje plażowe, sukienki damskie, szlafroki, 
szorty, t-shirty z krótkim rękawem, wyroby pończosznicze .

(111) 343017 (220) 2020 09 01 (210) 517734
(151) 2021 06 07 (441) 2021 02 15
(732) KaTane SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Katane gelato Siciliano
(540) 

(591) brązowy, czerwony, niebieski, zielony, żołty, biały, beżowy, 
czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 01 .03 .07, 01 .03 .12, 01 .03 .15, 01 .01 .05, 26 .13 .25
(510), (511) 43 lodziarnie, bary, restauracje dla turystów, restauracje 
oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z  grillem, 
usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, 
usługi kawiarni, usługi świadczone przez bary bistro, przygotowy-
wanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, deko-
rowanie ciast .

(111) 343018 (220) 2020 09 14 (210) 518248
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) aDVeRTISe SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKOłaJOFOn
(540) 

(591) czarny, ciemnoczerwony, żółty, złoty
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje komputerowe, 
edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do  pobrania, oprogramo-
wanie komunikacyjne, oprogramowanie interaktywne, kompute-
rowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 28 

zabawki, zabawki dla dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki elektro-
niczne, zabawki muzyczne, gry, 41 rozrywka interaktywna, usługi 
rozrywki świadczone przez infolinie, usługi informacji telefonicznej 
związane z  rozrywką, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], plat-
formy do  gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS] .

(111) 343019 (220) 2020 09 30 (210) 518922
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) BOSS TaXI SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Katowice (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS TaXI
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 18 .01 .09, 24 .17 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewóz towarów, usługi przewo-
zowe towarów, usługi taksówek, taksówki (Usługi-), usługi przewozu, 
usługi w  zakresie transportu drogowego dla osób, transport osób 
drogą lądową .

(111) 343020 (220) 2020 07 03 (210) 515570
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) naBORCZyK gRaŻyna PRZeDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCyJnO-WDROŻenIOWe naBOR, Kraśnik (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gn
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .22, 26 .02 .18, 29 .01 .01
(510), (511) 6 uszczelki metalowe, drobne wyroby metalowe, 7 Prze-
nośniki, Podajniki, Systemy transportu: transportery rolkowe, maszy-
ny podające i pakujące, elementy metalowe maszyn, Części zespołów 
linii produkcyjnych dla przemysłu spożywczego, Części do łożysk, ele-
menty do pneumatyki i hydrauliki siłowej, 12 gąsienice do pojazdów, 
elementy części samochodowych: elementy gumowe, gumowo-
-metalowe amortyzujące, elementy stabilizatorów, poduszek zawie-
szenia, poduszek silnika i  skrzyni biegów, uszczelnienia, zgarniacze, 
wahacze, sworznie, łączniki stabilizatora, Komponenty gumowe, 
metalowe i gumowo-metalowe dla przemysłu lotniczego i motoryza-
cyjnego, Tuleje do pojazdów i samolotów, Osłony i elementy amorty-
zujące dla motoryzacji, Części do mostów napędowych, Ślizgi dla mo-
toryzacji, 17 Uszczelki gumowe, Komponenty gumowe dla przemysłu 
spożywczego: przyssawki, odbijaki, zderzaki przenośników, bandy 
prowadzące, wibroizolatory, przepustnice, amortyzatory, 35 usługi 
sprzedaży części metalowych, gumowych i metalowo-gumowych dla 
przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i  spożywczego, 40 usługi 
obróbki metalu, przetwórstwo elastomerów, galwanizacja, wulkani-
zacja, konfekcjonowanie i walcowanie metali .

(111) 343021 (220) 2020 07 28 (210) 516524
(151) 2021 06 02 (441) 2020 12 14
(732) Unilab, lP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
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(540) Onaya
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pie-
lęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do ce-
lów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki 
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo-
magające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do  użytku 
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty zioło-
we do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, 
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobój-
cze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty 
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do  celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do  czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do  celów me-
dycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i  materiały diagno-
styczne do  celów medycznych, preparaty diagnostyczne do  celów 
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do  celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecz-
nicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, 
takie jak aparaty i  instrumenty medyczne, odzież medyczna, arty-
kuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabili-
tacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry że-
lowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów .

(111) 343022 (220) 2020 08 04 (210) 516788
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) KOMOROWSKI aDaM, Konstantynów łódzki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) służem JaRMUŻeM
(540) 

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, biały, jasnoszary, 
szary, ciemnoszary, jasnozielony, zielony
(531) 02 .01 .01, 02 .01 .08, 02 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 21 .03 .13, 05 .03 .11, 
05 .03 .13, 05 .03 .15, 05 .09 .12, 11 .03 .09, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .14, 26 .01 .15
(510), (511) 41 usługi w  zakresie treningu fizycznego, usługi w  za-
kresie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe siłowe i po-
prawiające kondycję, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym 
za  pośrednictwem strony internetowej online, usługi terenów tre-
ningowych do gry w golfa, treningi zdrowotne i treningi fitness, do-
radztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, sport i  fitness, 44 poradnictwo dietetyczne, poradnictwo 
w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne do-
radztwo związane z dietą, usługi doradcze związane z dietą, doradz-
two dietetyczne, doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, do-
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, 
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, planowanie i nadzorowanie 
diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, pla-
nowanie i nadzorowanie diety, profesjonalne doradztwo w zakresie 
żywienia, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produk-
tów spożywczych, udzielanie informacji w  zakresie suplementów 
diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, 
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczy-
mi, usługi dietetyków, usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie 

odżywiania, usługi doradcze w  zakresie żywienia, usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi 
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie 
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z  odchudzaniem, 
usługi doradztwa żywieniowego, usługi w zakresie planowania pro-
gramów redukcji wagi, usługi w  zakresie planowania diety odchu-
dzającej, usługi w zakresie odchudzania .

(111) 343023 (220) 2020 03 23 (210) 511741
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) PROXI .ClOUD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PROXI .ClOUD
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne w zakresie reklamy, 
systemy komputerowe, programy komputerowe, programy kompu-
terowe w zakresie reklamy, oprogramowanie komputerowe do zbie-
rania danych, oprogramowanie komputerowe do  zbierania danych 
w zakresie marketingu i sprzedaży, oprogramowanie komputerowe 
do użytku jako interfejs programowania aplikacji, oprogramowanie 
do  wtyczek [plug-in], panele (oprogramowanie), 35 reklama, rekla-
ma za  pośrednictwem mediów elektronicznych, w  szczególności 
Internetu i  aplikacji mobilnych, promowanie towarów i  usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, orga-
nizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, usługi i  do-
radztwo dotyczące rozwiązań technologicznych w zakresie reklamy, 
kampanie marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi 
w  zakresie rozliczeń, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
strategii biznesowych, w szczególności tworzenia i realizacji strategii 
rynkowych dla zwiększania świadomości marki oraz strategii zwięk-
szania sprzedaży, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządza-
nie nimi, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, transkrypcja 
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), 
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, aktu-
alizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, 
analiza danych biznesowych, dostarczanie danych dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, usługi przetwarzania danych online, analizy 
danych badań rynkowych, interpretacja danych dotyczących badań 
rynku, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, opracowy-
wanie statystycznych danych gospodarczych i  informacji handlo-
wych, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi w zakresie gromadzenia danych z badań 
rynku, 36 obsługa płatności, 42 naukowe i  techniczne usługi i  ba-
dania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań prze-
mysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i opro-
gramowania, usługi doradztwa technologicznego, opracowywanie 
baz danych, pisanie elementów kodu źródłowego, projektowanie 
i opracowanie oprogramowania do skanowania i przetwarzania ob-
razu, programowanie oprogramowania do  reklamy, projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, usługi doradztwa tech-
nologicznego w  zakresie sposobów prezentacji danych, sposobów 
zbierania danych, sposobów rejestracji i  wykorzystywania danych, 
których zebranie możliwe jest za  pośrednictwem urządzeń mobil-
nych i  stacjonarnych (komputery), sposobów mierzenia efektyw-
ności kampanii reklamowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie reklamy, oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS) do zbierania danych, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) do zbierania danych w zakresie marketingu i sprzedaży, 
45 potwierdzanie tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących 
tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości] .

(111) 343024 (220) 2020 04 14 (210) 512490
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z  gRUnTU DOBRe POCZUJ MOC ROŚlIn Plastry wegańskie 
z  oliwkami ŹRÓDłO BIałKa ŹRÓDłO BłOnnIKa SOKOłÓW 
ROŚlInny
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(540) 

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, beżowy, brązowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 05 .07 .19, 26 .04 .02, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 
05 .03 .11, 05 .03 .15
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, prze-
kąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 343025 (220) 2020 04 14 (210) 512492
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z gRUnTU DOBRe POCZUJ MOC ROŚlIn Vege Snack classic 
ŹRÓDłO BłOnnIKa BeZglUTenOWy WySOKa ZaWaRTOŚĆ 
BIałKa SOKOłÓW ROŚlInny bez konserwantów
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnopomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .03 .11, 05 .03 .16, 26 .04 .02, 26 .04 .15, 26 .04 .18
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, prze-
kąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 343026 (220) 2020 04 14 (210) 512499
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PlaSTRy WegaŃSKIe
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, prze-
kąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 343027 (220) 2020 04 14 (210) 512509
(151) 2021 06 09 (441) 2021 02 22
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z gRUnTU DOBRe POCZUJ MOC ROŚlIn Vege Snack z kaszą 
kuskus ŹRÓDłO BłOnnIKa WySOKa ZaWaRTOŚĆ BIałKa 
SOKOłÓW ROŚlInny bez konserwantów

(540) 

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, beżowy, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 05 .03 .11, 05 .03 .15, 05 .07 .01, 26 .04 .02, 
26 .04 .16, 26 .04 .18
(510), (511) 29 zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, prze-
kąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy .

(111) 343028 (220) 2020 05 18 (210) 513589
(151) 2021 06 16 (441) 2021 03 01
(732) gRUPa MaC SPÓłKa aKCyJna, Kielce (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) sprytne klocki
(510), (511) 9 urządzenia i  przyrządy do  celów dydaktycznych, pro-
gramy komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, 16 materiały biuro-
we, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna .

(111) 343029 (220) 2020 02 19 (210) 510342
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) BIZUB JaKUB, Krempachy (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) bestiyo
(510), (511) 18 małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe toreb-
ki kopertówki, plecaki, plecaki sportowe, portfele, sportowe torby, 
torebki noszone na biodrach, torebki-worki, worki podróżne, worki, 
sakiewki, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, bielizna, artyku-
ły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, bezrękawniki, 
bielizna damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna 
termoaktywna, bielizna damska typu body, bikini, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy polaro-
we, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, daszki [nakrycia 
głowy], długie kurtki, golfy, kombinezony [odzież], koszule, koszulki 
bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, ko-
szulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, kurtki, krótkie spodnie, 
kurtki [odzież], legginsy, majtki, odzież sportowa, opaski przeciw-
potne, paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski tekstylne, pod-
koszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi 
rękawami, potniki, rękawiczki, skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki 
sportowe, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie dresowe, swetry, 
szaliki, szorty, topy bez ramiączek, czapki baseballowe, czapki bejs-
bolówki, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, 
czapki sportowe, czapki wełniane, 26 Dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne: Błyskawiczne zamki, Broszki 
[dodatki do ubrań], elastyczne wstążki, Frędzle, gumowe lub siliko-
nowe przywieszki do  butów, guziki, guziki ozdobne, hafty, hafty 
do odzieży, Klamry do odzieży, Klamry do pasków, lamówki do ob-
szywania ubrań, lamówki do  ubrań, Metalowe oczka do  odzieży, 
Metki z  tkanin do  znakowania odzieży, napy, guziki zatrzaskowe 
do odzieży, napy, zatrzaski, Oczka do odzieży, Sprzączki do obuwia, 
Sprzączki do odzieży, Sprzączki do pasków, Sznurki do odzieży, Sznu-
rówki, Tasiemki do obszywania brzegów, Taśmy do bielizny, Tekstyl-
ne wstążki ozdobne, Uchwyty do zamków błyskawicznych, Wstążki .
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(111) 343030 (220) 2020 03 02 (210) 510884
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z  gRUnTU DOBRe POCZUJ MOC WaRZyW wege 
smalczyk ze  śliwką i  ciecierzycą bez konserwantów na BaZIe 
naTURalnyCh SKłaDnIKÓW PRODUKT BeZglUTenOWy JaKOŚĆ 
gWaRanTOWana SOKOłÓW
(540) 

(591) biały, fioletowy, beżowy, zielony, brązowy
(531) 05 .01 .03, 05 .03 .11, 05 .09 .21, 05 .07 .14, 08 .07 .25, 25 .01 .01, 
26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .15, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 
27 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 wege smalczyk ze śliwką i ciecierzycą .

(111) 343031 (220) 2020 03 02 (210) 510892
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z  gRUnTU DOBRe POCZUJ MOC WaRZyW wege 
smalczyk z  fasolą i  jabłkiem bez konserwantów na BaZIe 
naTURalnyCh SKłaDnIKÓW PRODUKT BeZglUTenOWy JaKOŚĆ 
gWaRanTOWana SOKOłÓW
(540) 

(591) biały, beżowy, zielony, brązowy, czerwony
(531) 05 .01 .03, 05 .03 .11, 05 .07 .13, 05 .09 .19, 08 .07 .25, 25 .01 .01, 
26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .15, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 
27 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 wege smalczyk z fasolą i jabłkiem .

(111) 343032 (220) 2020 03 02 (210) 510893
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z  gRUnTU DOBRe POCZUJ MOC WaRZyW wege smalczyk 
z cebulką, majerankiem i soczewicą bez konserwantów na BaZIe 
naTURalnyCh SKłaDnIKÓW PRODUKT BeZglUTenOWy JaKOŚĆ 
gWaRanTOWana SOKOłÓW

(540) 

(591) biały, pomarańczowy, beżowy, zielony, brązowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 05 .03 .11, 05 .09 .06, 05 .09 .19, 05 .09 .21, 
05 .09 .22, 05 .01 .03, 26 .01 .01, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .15, 
26 .04 .17, 26 .04 .18, 25 .01 .01, 27 .03 .01, 08 .07 .25
(510), (511) 29 wege smalczyk z cebulą, majerankiem i soczewicą .

(111) 343033 (220) 2020 03 11 (210) 511339
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) SOKOłÓW SPÓłKa aKCyJna, Sokołów Podlaski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOłÓW Dziś Pieczemy PROSTy OBIaD SZyBKIe, PROSTe 
DanIe KaRKÓWKa WIePRZOWa DO ZaPIeCZenIa gOTOWa 
W nIeCałe 60 min
(540) 

(591) czarny, czerwony, żółty, biały, pomarańczowy, żółty, zielony, 
brązowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 25 .01 .01, 08 .05 .01, 08 .05 .04, 
08 .05 .25, 05 .01 .16, 05 .09 .03
(510), (511) 29 karkówka wieprzowa .

(111) 343034 (220) 2019 10 07 (210) 505308
(151) 2021 06 21 (441) 2019 12 09
(732) URZĄD MIaSTa WODZISłaW ŚlĄSKI, Wodzisław Śląski (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #tworzyMy wodzisław
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 02 .09 .01, 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi-
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, administrowanie 
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programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, 
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, aktualizacja i  utrzymywanie informacji 
w  rejestrach, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w  zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations oraz w rekla-
mie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem oraz personelem, 
impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności go-
spodarczej, marketing, doradztwo biznesowe, pomoc w  zarządza-
niu działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie reklam, 
usługi relacji z mediami, 38 telekomunikacja, komunikacja radiowa, 
za  pośrednictwem sieci światłowodowych oraz za  pośrednictwem 
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, 
przesyłanie wiadomości, transmisja programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi telefoniczne oraz telekonferencyjne, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo 
zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych i rekreacji, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
konferencji, kongresów, seminariów i  sympozjów, organizowanie 
loterii, koncertów, spektakli (impresariat), spotkań i  festynów, wy-
staw z dziedziny kultury i edukacji, dyskotek, informacja o imprezach 
rozrywkowych, z  zakresu edukacji, rekreacji i  wypoczynku, pokazy 
kształcenia praktycznego, publikowanie tekstów, usługi muzeów 
(wystawy), usługi pokazów filmowych, prezenterów muzyki, prze-
kwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty .

(111) 343035 (220) 2019 11 18 (210) 506875
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) WUDaRCZyK KRZySZTOF, legionowo (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mag
(540) 

(591) złoty, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 3 kosmetyki i środki czyszczące, 5 suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt .

(111) 343036 (220) 2019 12 02 (210) 507473
(151) 2021 06 29 (441) 2021 03 15
(732) BROWaR POłCZyn-ZDRÓJ SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Połczyn-Zdrój (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORygInalna ReCePTURa WaRZOne TRaDyCyJnIe 
naJlePSZe Z KUFla MOCne
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, czerwony, ciemnoczerwony, 
jasnoróżowy, żółty, biały
(531) 25 .01 .15, 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 02 .03 .01, 
02 .03 .04, 02 .03 .11, 08 .07 .25
(510), (511) 32 piwo, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, brzecz-
ka piwna .

(111) 343037 (220) 2019 12 12 (210) 507974
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) MOllOn COSMeTICS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Piaseczno (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bioteq BIOlOgy & TeChnOlOgy
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 .03 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy, balsamy do  celów kosmetycznych, mleczka 
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów ko-
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per-
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, 
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, środki do czyszczenia 
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli 
i  pod prysznic nie  do  celów medycznych, produkty kosmetyczne 
i  preparaty do  opalania i  po  opalaniu oraz do  ochrony przeciwsło-
necznej, produkty do  makijażu i  do  demakijażu, kosmetyki upięk-
szające, środki do  koloryzacji i  do  dekoloryzacji włosów, produkty 
do  depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 pro-
dukty farmaceutyczne i  weterynaryjne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty 
kosmetyczne do celów leczniczych, oleje lecznicze, preparaty do ką-
pieli leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli 
mineralnych, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi .

(111) 343038 (220) 2020 10 14 (210) 519489
(151) 2021 06 16 (441) 2021 02 22
(732) leOnOWICZ BaRBaRa KanCelaRIa RaDCy PRaWnegO 
BaRBaRa leOnOWICZ, Zabierzów (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 .13 .25
(510), (511) 35 Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi 
doradcze, Biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, Biznesowe 
usługi doradcze w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Dostar-
czanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na  temat 
towarów i  usług, handlowe informacje i  porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], nego-
cjowanie i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, ne-
gocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów kupna i  sprzedaży towarów, Pomoc w  prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodar-
czych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów han-
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dlowych, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsulta-
cje z prawnikiem, Usługi doradcze związane z transakcjami handlo-
wymi, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze  sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z  przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne ., 36 gromadzenie funduszy i  sponsorowanie finanso-
we, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i ban-
kowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w  zakresie nieruchomości, 
usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 
gwarantowanie ubezpieczeń, 42 usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne .

(111) 343039 (220) 2020 10 15 (210) 519513
(151) 2021 06 22 (441) 2021 03 08
(732) MITRĘga PRZeMySłaW, Cieszyn (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaZZIVO
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe, 
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 35 usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe .

(111) 343040 (220) 2020 10 22 (210) 519820
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) FIRySIUK BaRBaRa, Biała Podlaska (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) BaRBaRa FIRySIUK geO-PROJeKT
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieru-
chomości na wynajem, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budyn-
ków na zamówienie, budowa domów, budowa domów na zamówie-
nie, budowa dróg, budowa fundamentów, budowa fundamentów 
dróg, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infra-
struktury łącznościowej, budowa infrastruktury wodno-lądowej, bu-
dowa nieruchomości [budownictwo], wyburzanie obiektów inżynierii 
wodno-lądowej, szklenie okien, malowanie, przygotowywanie tere-
nu pod budowę, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), wiercenie, usługi w zakresie wyko-
pywania, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, naprawa i  konserwacja instalacji gazowych i  elektrycznych, 
naprawa i  konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa instala-
cji do  zaopatrzenia w  energię, naprawa instalacji do  zaopatrzenia 
w wodę, naprawa instalacji sanitarnych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż [in-
stalacja] konstrukcji budynków, montaż instalacji na  placach budo-
wy, 42 doradztwo w  dziedzinie projektowania architektonicznego, 
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
profesjonalne doradztwo w  zakresie architektury, doradztwo w  za-
kresie inżynierii wodno-lądowej, 45 doradztwo prawne .

(111) 343041 (220) 2020 10 22 (210) 519844
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 22
(732) agenCJa BaDaŃ MeDyCZnyCh, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CWBK
(510), (511) 10 aparaty oraz instrumenty medyczne i weterynaryjne, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 usługi badawcze 
w  dziedzinie medycyny i  farmakologii, usługi w  dziedzinie nauk 
przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola 
jakości, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej u ludzi, usługi wete-
rynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi .

(111) 343042 (220) 2020 11 04 (210) 520400
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) galICJanKa RP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Powroźnik (Pl)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski, srebrny
(531) 03 .01 .14, 05 .01 .10, 06 .01 .02, 06 .01 .04, 29 .01 .12
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodo-
we, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapa-
chowymi, napoje bezalkoholowe, w  tym z  udziałem wód mineral-
nych, soków owocowych, wyciągów ziołowych, aperitify i  koktajle 
bezalkoholowe, napoje izotoniczne .

(111) 343043 (220) 2020 11 20 (210) 521208
(151) 2021 06 18 (441) 2021 03 01
(732) Preformed line Products Company, Mayfield Village (US)
(540) (znak słowny)
(540) SUBCOn
(510), (511) 6 złącza metalowe dla podstacji energetycznych, łącznik 
rozprężny wspornika szyny zbiorczej z  płytą podstawy, montowa-
ne na ścianie i obrotowe wsporniki do  rozbudowy szyny zbiorczej, 
równoległe zaciski rowkowe, elementy dystansowe, zaślepki szyny 
zbiorczej, kule koronowe, pierścienie i podkładki .

(111) 343044 (220) 2020 11 23 (210) 521213
(151) 2021 06 17 (441) 2021 02 22
(732) MOnPay SPÓłKa aKCyJna, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CeRTyFIKaT WIaRygODne PRZeDSIĘBIORSTWO dla
(540) 

(591) złoty, czarny, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 17 .01 .03, 17 .01 .06, 25 .12 .25
(510), (511) 35 doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, 42 projektowanie systemów komputerowych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, przechowywanie danych elek-
tronicznych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, 
hosting stron internetowych, doradztwo w  zakresie projektowania 
stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej i telekomu-
nikacyjnej, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich (usługi informatyczna), 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich .

(111) 343045 (220) 2020 12 07 (210) 521258
(151) 2021 06 23 (441) 2021 03 08
(732) BRanD CReaTIOn MaRIUSZ lenaRT, PaWeł leBICa, 
DOMInIK KOłeK SPÓłKa JaWna, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRanD CReaTIOn
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(540) 

(531) 26 .04 .19, 27 .05 .01
(510), (511) 6 konstrukcje i stojaki metalowe w tym do banerów i no-
śników reklamowych, galanteria metalowa, metalowe materiały bu-
dowlane, metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe wyroby 
zdobnicze, metalowe elementy do  mebli, metalowe palety transpor-
towe, metalowe rolety i żaluzje, 9 reklamy świetlne w postaci neonów, 
tablic, szyldów, kasetonów, plansz i bilbordów podświetlanych, szyldy 
podświetlane, bilbordy podświetlane, kasetony podświetlane, plansze 
podświetlane, litery i  znaki przestrzenne podświetlane, sygnalizacja 
świetlna alarmowa, 16 książki, gazety, podręczniki, broszury, druki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, katalogi, kalendarze, mapy, afisze, 
albumy, czcionki drukarskie, matryce, płyty drukarskie, banery, pla-
katy, drukowane dokumenty: informacyjne, promocyjne, materiały 
reklamowe, galanteria papiernicza: w  tym koperty, papeteria, papier 
listowy, zaproszenia okolicznościowe, wizytówki, dyplomy, druki wiel-
koformatowe, 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki, stojaki, 
lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalo-
we, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie, chodziki 
dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 
kadzie drewniane do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel (prócz 
bielizny pościelowej), kosze do  noszenia dzieci, 35 sprzedaż: metali, 
drewna, tworzyw sztucznych, papieru, szkła, artykułów budowla-
nych, artykułów sanitarnych, artykułów wyposażenia wnętrz, artyku-
łów agD, mebli, sprzętu oświetleniowego, sprzętu audiowizualnego, 
prospektów, katalogów, gazet, artykułów zdobiących wnętrza, usługi 
agencji reklamowej, wydawanie i dystrybucja artykułów reklamowych 
i promocyjnych, broszur, prospektów, publikowanie tekstów reklamo-
wych, pośrednictwo handlowo-usługowe, badanie rynku i  opinii pu-
blicznej, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, prowadzenie interesów osób trzecich, organizowanie 
ekspozycji oraz targów i wystaw o charakterze handlowym i reklamo-
wym, usługi marketingowe i promocyjne, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, pozyskiwanie informacji do baz danych, wynajmowanie 
powierzchni na  cele reklamowe, usługi związane z  prowadzeniem 
przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, dekorowanie wystaw, 
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, 37 usługi budowlane, montowanie konstrukcji do re-
klam w tym reklam świetlnych, montowanie neonów, bilbordów, stan-
dów, tablic reklamowych metalowych, konserwacja i serwis, sprzątanie, 
czyszczenie i  mycie obiektów, budowa stoisk wystawienniczych, 40 
poligrafia, introligatorstwo, naświetlanie, skanowanie, druk cyfrowy, 
mailing, druk litograficzny, offsetowy, sitowy, hot-print, tampondruk, 
techniki łączone, składanie tekstu, fotoskłady, usługi fotograficzne 
(wywoływanie i obróbka zdjęć), usługi przetwarzania danych lub doku-
mentów przedstawionych na nośnikach materialnych w formie obrazu 
lub tekstu na dane w postaci elektronicznej za pomocą skanera, kom-
putera i innych urządzeń cyfrowych, obróbka metalu, drewna, tworzyw 
sztucznych, szkła, korka, materiałów do  wyplatania, skór, materiałów 
tekstylnych, papieru, usługi w zakresie apreturowania papieru i mate-
riałów tekstylnych, usługi w zakresie drukowania wzorców na papierze, 
tkaninach i skórach, usługi w zakresie kompletowania materiałów za-
mówionych przez osoby trzecie, usługi w zakresie laminowania, usługi 
w zakresie świadczenia informacji o środkach i sposobach zabezpiecza-
nia materiałów, usługi nanoszenia reklamy wizualnej na środkach trans-
portu, 42 usługi tworzenia publikacji internetowych, projektowania 
graficznego, usługi w zakresie projektowania reklam, neonów, wnętrz, 
stoisk handlowych, opakowań, znaków towarowych, folderów, katalo-
gów, kalendarzy, papierów firmowych, wizytówek, etykiet, naklejek, 
mebli, projektowanie serwisów internetowych oraz aplikacji on-line, 
usługi tworzenia programów komputerowych, serwis oprogramowa-
nia i  jego konserwacja, badania i  analizy techniczne, projektowanie 
techniczne i technologiczne w tym w zakresie konstrukcji do nośników 
reklam, usługi w  zakresie odpłatnego udostępniania czasu dostępu 
do  komputerów w  celu przetwarzania danych, zarządzanie stronami 
internetowymi, hosting, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego .

(111) 343046 (220) 2020 11 25 (210) 521355
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) FaBRyKa CUKIeRKÓW PSZCZÓłKa  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, lublin (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka SÓl& KaRMel
(540) 

(591) brązowy, beżowy, ciemnobrązowy, biały, pomarańczowy, 
żółty, różowy, szary, czarny
(531) 03 .13 .04, 27 .05 .01, 05 .03 .13, 25 .05 .02, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i  słodycze, Cukierki, Wyroby 
czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki z nadzieniem, 
gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki nadziewane (słodycze), 
Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka .

(111) 343047 (220) 2020 12 02 (210) 521610
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) FlaMIngO SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RR FeRRa
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 odzież: sukienki, bluzki, spodnie, swetry, kurtki, płaszcze .

(111) 343048 (220) 2020 12 03 (210) 521707
(151) 2021 06 14 (441) 2021 02 22
(732) PWTeChnIC SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Białystok (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PWTeChnIC rolnictwo na najwyższym poziomie
(540) 

(591) ciemnoniebieski, zielony, biały
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 02 .09 .04
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, roboty do  urządzeń rolniczych, 
urządzenia automatyzujące proces sterowania maszynami rolniczy-
mi, maszyny rolnicze, urządzenia rolnicze .

(111) 343049 (220) 2020 12 03 (210) 521709
(151) 2021 06 14 (441) 2021 02 22
(732) RK RnD SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
Białystok (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) e-lasy
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma jako usługa 
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do  transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i  wiadomości, tworzenie 
platform internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisa-
nie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, 
doradztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, usługi 
doradztwa informatycznego, badania naukowe, prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich .
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(111) 343050 (220) 2020 12 03 (210) 521717
(151) 2021 06 29 (441) 2021 02 22
(732) aDRega BRÁS PaUlO gUIlheRMe, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neTWIReD
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .12
(510), (511) 35 usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cy-
frowych, usługi marketingowe, 42 usługi w zakresie projektowania 
witryn internetowych, doradztwo w  zakresie projektowania stron 
internetowych, projektowanie animacji na rzecz innych, programo-
wanie animacji komputerowych, projektowanie animacji i  efektów 
specjalnych dla osób trzecich, usługi w  zakresie tworzenia witryn 
internetowych, usługi w  zakresie projektowania marki, usługi gra-
ficzne, projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie 
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania jako usługi [SaaS] .

(111) 343051 (220) 2021 03 17 (210) 526172
(151) 2021 08 26 (441) 2021 05 10
(732) gaWĘDa RaFał, BalOn MaRIUSZ RalTeK  
SPÓłKa CyWIlna, andrychów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) alget
(510), (511) 9 Uchwyty samochodowe do  telefonów, etui na  tele-
fony komórkowe, Futerały na  elektroniczne notesy, Kable audio, 
Kable do  synchronizacji danych, Kable do  transmisji danych, Kable 
interfejsowe do  multimediów o  wysokiej rozdzielczości, Kable in-
terfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości do projektorów, 
Kable USB, Kable wideo, Kable wykorzystywane w  sieci ethernet, 
Okablowanie do  komputerów, Okablowanie sieciowe, Przewody 
USB do  telefonów komórkowych, Przewody świetlne USB, Złącza 
do  kabli, Złącza kabli audio, Słuchawki z  mikrofonem do  komuni-
kacji, Złącza do  telefonów komórkowych do  pojazdów, Baterie do-
datkowe do telefonów komórkowych, Bezprzewodowe zestawy słu-
chawkowe do  smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 
do zastosowania z telefonami komórkowymi, Ciekłokrystaliczne folie 
ochronne do smartfonów, etui na smartfony, etui z klapką do tele-
fonów komórkowych, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
Futerały do  telefonów komórkowych z  materiału lub z  materiałów 
tekstylnych, Futerały do przenoszenia pagerów, Futerały do telefo-
nów komórkowych ze  skóry lub z  imitacji skóry, Futerały dopaso-
wane do  telefonów komórkowych, Futerały na  telefony, Instalacje 
telefoniczne do  samochodów, Kijki do  robienia selfie jako akceso-
ria do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody 
ręczne), Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, 
Paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, Pokrowce 
na  smartfony, Stacje dokujące do  telefonów komórkowych, Stojaki 
dostosowane do telefonów komórkowych, Słuchawki do komunika-
cji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Telefoniczne kable połączeniowe, 
Uchwyty do korzystania z  telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
Uchwyty na  deskę rozdzielczą na  telefony komórkowe, Uchwyty 
na telefony komórkowe, Uchwyty przystosowane do telefonów ko-
mórkowych, Zestawy do  korzystania z  telefonu bez użycia rąk, Ze-
stawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośni-
kiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia 
rąk, Zestawy słuchawkowe do  smartfonów, Zestawy słuchawkowe 
do  telefonów, Zestawy słuchawkowe do  telefonów komórkowych, 
Bezprzewodowe routery USB, ładowarki USB, adaptery USB, Prze-
wody do USB, ładowarki, ładowarki sieciowe, ładowarki samocho-
dowe, ładowarki przenośne, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki 
do smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, Szybkie ła-
dowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki baterii do użytku z tele-
fonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojaz-
dach, Banki energii, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki, Słuchawki 
dokanałowe, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki muzyczne, Ze-

stawy słuchawkowe, adaptery do  słuchawek, Słuchawki do  smart-
fonów, Zestawy słuchawek z  mikrofonem, Słuchawki do  aparatów 
telefonicznych, Słuchawki z  redukcją hałasu, adaptery, adaptery 
telefoniczne, adaptery do wtyczek, adaptery do łączenia urządzeń 
medialnych, Przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycz-
nych, Kamery wideo, Kamery internetowe, Przekaźniki, Przekaźniki 
półprzewodnikowe, Słuchawki [douszne], Słuchawki douszne .

(111) 343052 (220) 2021 03 17 (210) 526175
(151) 2021 08 26 (441) 2021 05 10
(732) gaWĘDa RaFał, BalOn MaRIUSZ RalTeK  
SPÓłKa CyWIlna, andrychów (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) mobes
(510), (511) 9 Uchwyty samochodowe do  telefonów, etui na  tele-
fony komórkowe, Futerały na  elektroniczne notesy, Kable audio, 
Kable do  synchronizacji danych, Kable do  transmisji danych, Kable 
interfejsowe do  multimediów o  wysokiej rozdzielczości, Kable in-
terfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości do projektorów, 
Kable USB, Kable wideo, Kable wykorzystywane w  sieci ethernet, 
Okablowanie do  komputerów, Okablowanie sieciowe, Przewody 
USB do  telefonów komórkowych, Przewody świetlne USB, Złącza 
do  kabli, Złącza kabli audio, Słuchawki z  mikrofonem do  komuni-
kacji, Złącza do  telefonów komórkowych do  pojazdów, Baterie do-
datkowe do telefonów komórkowych, Bezprzewodowe zestawy słu-
chawkowe do  smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 
do zastosowania z telefonami komórkowymi, Ciekłokrystaliczne folie 
ochronne do smartfonów, etui na smartfony, etui z klapką do tele-
fonów komórkowych, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, 
Futerały do  telefonów komórkowych z  materiału lub z  materiałów 
tekstylnych, Futerały do przenoszenia pagerów, Futerały do telefo-
nów komórkowych ze  skóry lub z  imitacji skóry, Futerały dopaso-
wane do  telefonów komórkowych, Futerały na  telefony, Instalacje 
telefoniczne do  samochodów, Kijki do  robienia selfie jako akceso-
ria do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody 
ręczne), Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, 
Paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, Pokrowce 
na  smartfony, Stacje dokujące do  telefonów komórkowych, Stojaki 
dostosowane do telefonów komórkowych, Słuchawki do komunika-
cji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Telefoniczne kable połączeniowe, 
Uchwyty do korzystania z  telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
Uchwyty na  deskę rozdzielczą na  telefony komórkowe, Uchwyty 
na telefony komórkowe, Uchwyty przystosowane do telefonów ko-
mórkowych, Zestawy do  korzystania z  telefonu bez użycia rąk, Ze-
stawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośni-
kiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia 
rąk, Zestawy słuchawkowe do  smartfonów, Zestawy słuchawkowe 
do  telefonów, Zestawy słuchawkowe do  telefonów komórkowych, 
Bezprzewodowe routery USB, ładowarki USB, adaptery USB, Prze-
wody do USB, ładowarki, ładowarki sieciowe, ładowarki samocho-
dowe, ładowarki przenośne, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki 
do smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, Szybkie ła-
dowarki do urządzeń mobilnych, ładowarki baterii do użytku z tele-
fonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojaz-
dach, Banki energii, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki, Słuchawki 
dokanałowe, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki muzyczne, Ze-
stawy słuchawkowe, adaptery do  słuchawek, Słuchawki do  smart-
fonów, Zestawy słuchawek z  mikrofonem, Słuchawki do  aparatów 
telefonicznych, Słuchawki z  redukcją hałasu, adaptery, adaptery 
telefoniczne, adaptery do wtyczek, adaptery do łączenia urządzeń 
medialnych, Przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycz-
nych, Kamery wideo, Kamery internetowe, Przekaźniki, Przekaźniki 
półprzewodnikowe, Słuchawki [douszne], Słuchawki douszne .

(111) 343053 (220) 2020 07 07 (210) 515670
(151) 2021 07 16 (441) 2021 03 08
(732) aRen InTeRnaTIOnal TRaDIng COMPany  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ,  
Ręczaje Polskie (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chill
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(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 3 aromaty, olejki aromatyczne, aromatyczne olejki eterycz-
ne, aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, środki za-
pachowe do celów domowych, substancje aromatyczne do zapachów, 
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki 
zapachowe, środki zapachowe do samochodów, aromaty w aerozolu 
przeznaczone do  pomieszczeń, środki zapachowe do  pomieszczeń, 
środki odświeżające powietrze, pokojowe spraye zapachowe, saszetki 
zapachowe do bielizny, sole zapachowe do kąpieli, kadzidła zapacho-
we oczyszczające, 34 przybory dla palaczy, papierosy, cygara, fajki, 
tytoń, tabaka, substytuty tytoniu, papierosy zawierające substytuty 
tytoniu, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do  użytku w e-pa-
pierosach, płyn do papierosów elektronicznych (liguid), waporyzato-
ry do bezdymnych papierosów, popielniczki, zapalniczki dla palaczy 
tytoniu, cygarnice, etui na cygara, papierośnice, pudełka na papiero-
sy, tabakierki, pojemniki na  zapałki, aromaty do  tytoniu, nawilżacze 
do tytoniu, filtry do tytoniu, bibułki papierosowe, gilotynki do cygar, 
fajki wodne, skrobaczki do fajek, ubijaki do fajek, ustniki do fajek, ust-
niki do cygar, ustniki papierosów, środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aro-
matyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, 35 usługi sprzedaży 
następujących towarów: aromaty, olejki aromatyczne, aromatyczne 
olejki eteryczne, aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycz-
nych, aromaty do  ciast, aromaty do  żywności, aromaty do  napojów, 
środki zapachowe do  celów domowych, substancje aromatyczne 
do zapachów, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrze-
waniu, saszetki zapachowe, środki zapachowe do samochodów, aro-
maty w  aerozolu przeznaczone do  pomieszczeń, środki zapachowe 
do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze, pokojowe spraye za-
pachowe, saszetki zapachowe do bielizny, sole zapachowe do kąpieli, 
kadzidła zapachowe oczyszczające, przybory dla palaczy, papierosy, 
cygara, fajki, tytoń, tabaka, substytuty tytoniu, papierosy zawierające 
substytuty tytoniu, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użyt-
ku w  e-papierosach, płyn do  papierosów elektronicznych (liquid), 
waporyzatory do  bezdymnych papierosów, popielniczki, zapalniczki 
dla palaczy tytoniu, cygarnice, etui na cygara, papierośnice, pudełka 
na  papierosy, tabakierki, pojemniki na  zapałki, aromaty do  tytoniu, 
nawilżacze do tytoniu, filtry do tytoniu, bibułki papierosowe, gilotyn-
ki do cygar, fajki wodne, skrobaczki do fajek, ubijaki do fajek, ustniki 
do  fajek, ustniki do  cygar, ustniki papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eterycz-
ne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne .

(111) 343054 (220) 2021 03 16 (210) 526153
(151) 2021 08 27 (441) 2021 04 19
(732) CeDROB SPÓłKa aKCyJna, Ujazdówek (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) Cedrob z Kurnej Półki
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso drobiowe, wieprzowe, 
wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny drobiowe, wieprzo-
we, wołowe, z dziczyzny, Przetworzone produkty mięsne, Tuszki dro-
biowe, Tusze wieprzowe, wołowe, potrawy mięsne gotowane, Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie mięsa, gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki z mięsa, Wyro-
by garmażeryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz 
z dziczyzny, Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wo-
łowe, z  dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z  dziczy-
zny, Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie-sałatki z jajek, 
Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny, Produkty mięsne 
mrożone, Przetwory mięsno-warzywne, Mrożonki mięsno-warzywne, 
35 Reklama i marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Udo-

stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Pu-
blikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń, Produkcja reklam, Wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Dystrybu-
cja tekstów reklamowych, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 
Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Usługi sprze-
daży różnych towarów w  celach promocyjnych za  pośrednictwem 
portalu internetowego, Organizacja wystaw i pokazów w celach re-
klamowych, Prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów 
internetowych, sprzedaż wysyłkowa oraz sprzedaż następujących to-
warów: mięso i wyroby mięsne, mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, 
z dziczyzny, kiełbasy, wędliny, wędliny drobiowe, wieprzowe, wołowe, 
z dziczyzny, przetworzone produkty mięsne, tuszki drobiowe, tusze 
wieprzowe, wołowe, potrawy mięsne gotowane, pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), przekąski na bazie mięsa, gotowe dania składające 
się głównie z  mięsa, gotowe posiłki z  mięsa, wyroby garmażeryjne 
z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny, po-
droby drobiowe, konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczy-
zny, buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, jaja jadalne, 
jaja w  proszku, przetwory jajczarskie-sałatki z  jajek, pasty jajeczne, 
dziczyzna i przetwory z dziczyzny, produkty mięsne mrożone, prze-
twory mięsno-warzywne, mrożonki mięsno-warzywne .

(111) 343055 (220) 2021 04 18 (210) 527662
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 31
(732) nUTRIgaTe RÓŻeWSKI I WSPÓlnICy SPÓłKa JaWna, 
Wrocław (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nutriSky
(540) 

(531) 26 .01 .06, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Białkowe 
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, naturalne suple-
menty diety do leczenia klaustrofobii, nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplemen-
ty), Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplemen-
ty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy 
diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety 
dla sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suple-
menty diety do użytku medycznego, Suplementy diety składające się 
z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów .

(111) 343056 (220) 2021 04 19 (210) 527671
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 31
(732) ChRZan-KUMOROWSKa agnIeSZKa  
hODOWla KOTÓW RaSOWyCh WhITe&lIlaC*Pl, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) White&lilac*Pl
(540) 

(531) 03 .06 .01, 03 .01 .06, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 24 .17 .25
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(510), (511) 44 hodowla zwierząt, hodowla zwierząt rasowych, ho-
dowla psów, hodowle psów, hodowla kotów, hodowle kotów, Usługi 
hodowli kotów .

(111) 343057 (220) 2021 04 23 (210) 527982
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 31
(732) ZaWaDZKI WOJCIeCh, Poznań (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) CaDaVeR
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe z  muzyką, nagrane kasety ma-
gnetofonowe, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty 
winylowe, Muzyczne nagrania wideo, nagrane dyski wideo, Książki 
audio, Muzyka cyfrowa do pobrania, Podkładki pod myszy kompu-
terowe, Okulary przeciwsłoneczne, Publikacje elektroniczne, Taśmy 
magnetyczne, 25 Koszulki z  nadrukami, Koszulki bez rękawów, T-
-shirty z  krótkim rękawem, Bluzy dresowe, Bluzy z  kapturem, Krót-
kie spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, Długie kurtki, Kurtki pilotki, 
Ocieplane kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki wierzchnie, Czapki 
z daszkiem, Czapki dziane, Rękawiczki dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej za po-
mocą strony internetowej, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Organizo-
wanie festiwali, Koncerty muzyczne na żywo, Pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Pu-
blikacje multimedialne .

(111) 343058 (220) 2021 05 02 (210) 528358
(151) 2021 08 31 (441) 2021 05 17
(732) MM MIChalaK SPÓłKa JaWna, antoniew (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) POSe
(510), (511) 25 Pończochy, Skarpetki i  pończochy, Rajstopy, Rajtuzy, 
Skarpetki, Bielizna damska, Bielizna dla kobiet, Bielizna nocna, Koszu-
le do spania, Koszule nocne, Majtki wyszczuplające, getry, Podkola-
nówki, Wyroby pończosznicze .

(111) 343059 (220) 2020 12 04 (210) 521791
(151) 2021 05 25 (441) 2021 02 08
(732) UnITOP SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, 
łódź (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sesame snaps
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, sezamki .

(111) 343060 (220) 2020 12 07 (210) 521829
(151) 2021 06 07 (441) 2021 02 15
(732) la MaMMa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la MaMMa
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 albumy, katalogi, foldery, książki, czasopisma, fotogra-
fie, kalendarze, notesy, materiały biurowe, materiały do pisania, ma-
teriały do rysowania, pudełka ozdobne, 25 ubrania, nakrycia głowy, 
obuwie .

(111) 343061 (220) 2021 01 11 (210) 523005
(151) 2021 06 16 (441) 2021 02 08
(732) aSPalIa CenTRUM MeDyCyny eSTeTyCZneJ  
SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Kraków (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aspalia Centrum Medycyny estetycznej
(540) 

(591) szary
(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 44 kliniki medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usłu-
gi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, świadczenie usług w  zakresie prowadzenia do-
kumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, elektroliza 
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, usługi 
kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg la-
serowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza 
do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na  twarz, usługi w  zakresie porad kosme-
tycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza 
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg lase-
rowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą 
lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, wstrzyki-
walne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi ko-
smetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, 
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikroderma-
brazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie makijażu per-
manentnego, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usłu-
gi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie 
żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie leczenia medycznego, usłu-
gi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba 
palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomo-
cą światła, gabinety pielęgnacji skóry, oferowanie terapii laserowej 
do leczenia chorób, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, usłu-
gi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi leczni-
cze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej .

(111) 343062 (220) 2021 01 11 (210) 523006
(151) 2021 06 22 (441) 2021 02 22
(732) FReManTleMeDIa POlSKa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) PRZySTaneK MIłOŚĆ
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane, 
naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficzne, naświetlone, 
nagrania magnetyczne, nagrania optyczne, nagrania magnetycz-
no-optyczne, nagrania w  formie stałej, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne-do  nauczania, książki i  publikacje elektroniczne, pro-
gramy komputerowe-software do gier elektronicznych do pobrania 
przez Internet i  za  pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
dyski i publikacje multimedialne, nagrania i publikacje multimedial-
ne, dyski do odczytu laserowego, dyski i publikacje wideo, oprogra-
mowanie komputerowe, programy komputerowe, nagrania cyfrowe, 
nośniki do przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub 
danych i/lub informacji, aparaty i  urządzenia do  nagrywania i/lub 
reprodukcji dźwięków i/lub obrazów wideo i/lub informacji, hologra-
my, dyskietki, nagrania dźwiękowe, nagrane dyskietki, dyski do na-
grywania, płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, taśmy audio, 
kasety magnetofonowe, taśmy wideo, dyski laserowe, płyty kompak-
towe-interaktywne dyski CD-ROM, cyfrowe dyski wideo, aparaty i na-
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rzędzia komunikacyjne, telefony, mobilne urządzenia telefoniczne, 
ładowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, zestawy bezprze-
wodowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie gier kompu-
terowych do użycia na telefonach komórkowych i przenośnych, szafy 
karaoke, części i osprzęt wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz inne nośniki elektro-
niczne i  cyfrowe obejmujące gry, dyski multimedialne i  publikacje 
elektroniczne do  pobierania, nagrania multimedialne i  publikacje 
elektroniczne do  pobierania, dyski wideo i  publikacje elektronicz-
ne do  pobierania, 38 usługi nadawania programów telewizyjnych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radio-
wych, nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewizja kablo-
wa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi telefoniczne, usługi 
w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, usługi komunika-
cyjne za  pośrednictwem fal radiowych, telefonów, Internetu, sieci 
globalnych, kabli, satelity, mikrofal i sieci elektrycznej, usługi telefo-
niczne, 41 usługi szkoleniowe i rozrywkowe, publikowanie, rozryw-
ka, edukacja i instruktaż poprzez radio i telewizję lub dotyczący radia 
i  telewizji, usługi edukacyjne i  rozrywkowe w  postaci programów 
telewizyjnych, radiowych, kablowych, satelitarnych i internetowych, 
produkcja, prezentacja i  wypożyczanie programów telewizyjnych 
i radiowych, filmów kinowych, widowisk, programów telewizji kablo-
wej, satelitarnej oraz nagrań dźwiękowych i wideo oraz udostępnia-
nie programów internetowych nie do pobrania, publikowanie, pro-
dukcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, 
interaktywne konkursy telefoniczne, zapewnianie i  dostarczanie 
edukacji i rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy 
kablowych, telefonu, sieci komputerowej i Internetu, organizowanie 
spektakli, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagranych spektakli, 
filmów, występów radiowych i telewizyjnych, produkcja taśm wideo 
i  dysków wideo, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne pro-
gramy rozrywkowe, rozrywka kinowa, rozrywka teatralna, pokazy 
gier, usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział pu-
bliczności, rozrywka interaktywna przystosowana do telefonów ko-
mórkowych, gry internetowe, obsługa loterii i gier losowych, usługi 
w zakresie gier rozrywkowych, obsługa kasyn, obsługa salonów gier, 
usługi kasyna, gry karciane i  turnieje w  kasynach, zawody, konkur-
sy, gry i lub widowiska, loterie, świadczenie którychkolwiek z wyżej 
wymienionych usług na  telefony komórkowe, poprzez sieci mobil-
ne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub poprzez 
inne media elektroniczne, cyfrowe i  analogowe, na  żywo, elektro-
nicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet, on-line oraz 
za pośrednictwem telewizji, organizacja, produkcja i prezentacja wy-
darzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i  rozrywkowych, orga-
nizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów, 
gier, pokazów gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów 
objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, kon-
certów, przedstawień na żywo i imprez z udziałem publiczności, or-
ganizacja, produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem 
sieci komórkowych lub komputerowych w  celach rozrywkowych i/
lub edukacyjnych, udostępnianie gier za  pośrednictwem telefo-
nów komórkowych lub sieci komputerowych, zapewnianie interak-
tywnych gier i  konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, 
konkursy i quizy udostępniane przez telefony i telefony komórkowe, 
prowadzenie i organizacja konkursów przez telefon, konkursy, quizy 
i loterie udostępniane on-line .

(111) 343063 (220) 2021 01 11 (210) 523007
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) ŻyWIeC-ZDRÓJ SPÓłKa aKCyJna, Cięcina (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) ŻyWIeC ZDRÓJ naTURalS
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, 
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda 
gazowana, woda sodowa, woda z  lodowca, smakowa woda mine-
ralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na  bazie 
wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napo-
je na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe 
z  koncentratu lub syropu, z  dodatkiem wody i  cukru, napoje owo-
cowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezal-
koholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalko-
holowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje 
niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe nie-
alkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje ga-

zowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje 
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporzą-
dzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napo-
jów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, 
preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, 
napoje bezalkoholowe o  smaku owocowym, napoje zawierające 
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona 
witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie 
owoców lub warzyw .

(111) 343064 (220) 2021 01 11 (210) 523011
(151) 2021 06 22 (441) 2021 02 22
(732) eUROCaSh FRanCZyZa SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Komorniki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delikatesy CenTRUM
(540) 

(591) biały, ciemnozielonym, czerwonym, jasnozielonym, zielonym
(531) 05 .07 .13, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych oferujących produkty 
spożywcze, usługi sklepów detalicznych oferujących przybory ku-
chenne lub do gospodarstwa domowego, usługi sklepów detalicz-
nych oferujących produkty kosmetyczne i  pielęgnacyjne, pośred-
nictwo w sprzedaży pomiędzy producentem a klientem, doradztwo 
handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystry-
bucja materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem handlu, 
usługi z  zakresu informacji handlowej, informacji rynkowej, zdoby-
wanie informacji niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, 
reklama, organizacja wystaw, pokazów handlowych i  reklamowych 
pokazów towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów franchisin-
gowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi z zakresu informacji 
handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw han-
dlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, usługi sklepów online oferujących produkty spożywcze, 
usługi sklepów online oferujących przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, usługi sklepów online oferujących produkty 
kosmetyczne oraz pielęgnacyjne, 36 usługi portfela elektroniczne-
go-usługi w  zakresie płatności, usługi w  zakresie elektronicznych 
płatności, obsługa płatności, usługi w zakresie wypłaty gotówki, 39 
dostarczanie towarów, pakowanie towarów, przechowywanie towa-
rów, transport paczek, magazynowanie paczek, odbieranie paczek, 
usługi pocztowe .

(111) 343065 (220) 2021 01 12 (210) 523013
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) KlIMCZaK BOgDan CUKIeRnICTWO I SKleP COnTInenT, 
Wieluń (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielona Weranda hotel Restauracja
(540) 

(531) 01 .01 .04, 05 .03 .11, 05 .03 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego 
w  hotelach, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi 
szkoleniowe dotyczące sprzątania hoteli, organizowanie konferen-
cji, wystaw i  konkursów, doradztwo w  zakresie planowania imprez 
specjalnych, doradztwo w  zakresie planowania przyjęć, imprezy 
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kulturalne, imprezy taneczne, informacja o rozrywce, informacje do-
tyczące działalności kulturalnej, organizacja i prezentacja widowisk, 
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, orga-
nizowanie festiwali, organizowanie imprez muzycznych, organizo-
wanie imprez w  celach kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, 
planowanie przyjęć, planowanie widowisk, przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hote-
lowe usługi kateringowe, informacja hotelowa, informacja na temat 
hoteli, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwate-
rowania w hotelach, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, re-
zerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacje hotelowe, 
świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie usług rezerwa-
cji pokojów oraz rezerwacji hoteli, udostępnianie informacji online 
dotyczących rezerwacji hotelowych, udostępnianie miejsc noclego-
wych w  hotelach, udostępnianie obiektów i  sprzętu wystawienni-
czego w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi do-
radcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hotelowe, 
usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi restauracji 
hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi w  zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwa-
terowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, zapew-
nianie zakwaterowania w  hotelach, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach i motelach, rezerwacja pokoi, usługi rezerwacji pokojów, 
usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, udostępnianie obiek-
tów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedze-
nia, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie zapewniania obiek-
tów na uroczystości, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie obiektów 
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, 
wystawy i spotkania, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, wy-
najem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, ośrodki wypoczyn-
kowe, pensjonaty, bary, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, oferowanie żywności i napojów 
dla gości, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
organizacja przyjęć weselnych [żywność i  napoje], organizowanie 
bankietów, przygotowywanie i  zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie żywności dla innych 
na  zasadzie zlecania na  zewnątrz, serwowanie jedzenia i  napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, usługi pensjonatów, usługi re-
stauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos .

(111) 343066 (220) 2021 01 12 (210) 523015
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) DygDOŃ PaWeł, Dębica (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RaVIX
(540) 

(531) 05 .07 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 30 środki do zakwaszania żywności .

(111) 343067 (220) 2021 01 12 (210) 523018
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) eKOPlOn SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ 
SPÓłKa KOManDyTOWa, grabki Duże (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMaX ph

(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 nawozy, preparaty do nawożenia, dodatki glebowe [na-
wożenie], chemicznie zmienione nawozy złożone, dodatki chemicz-
ne do nawozów, preparaty do nawożenia gleby, nawozy i produkty 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, 
mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użyt-
ku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych i ma-
teriałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze .

(111) 343068 (220) 2021 01 12 (210) 523021
(151) 2021 06 01 (441) 2021 02 15
(732) SZCZOTKOWSKa KInga MeChDeCOR, łomianki (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) griny WITh lOVe TO PeOPle anD naTURe
(540) 

(591) zielony, brązowy
(531) 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .12, 26 .02 .07
(510), (511) 26 sztuczne rośliny, 28 zabawki drewniane .

(111) 343069 (220) 2021 01 11 (210) 523023
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) KUBIS aDRIan, Poznań (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTeCTDenT
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 24 .01 .05, 24 .01 .13
(510), (511) 10 maski chirurgiczne, rurki do  celów chirurgicznych, 
w  szczególności wężyki do  fizjodyspensera, osłony do  przyrządów 
medycznych, w  szczególności osłony na  przyrządy stomatologicz-
ne i  radiologiczne, odzież ochronna do  celów medycznych, odzież 
sterylna do  użytku chirurgicznego, czepki chirurgiczne, łyżki wy-
ciskowe [dentystyczne], przyrządy do  rozszerzania ust, końcówki 
do  sprzętu i  instrumentów chirurgicznych do  użytku stomatolo-
gicznego, w  szczególności: końcówki do  ssaka stomatologicznego, 
serwety chirurgiczne, aplikatory chirurgiczne, sprzęt i  instrumenty 
chirurgiczne do użytku stomatologicznego, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet ta-
kich towarów jak: maski chirurgiczne, rurki do celów chirurgicznych, 
w  szczególności wężyki do  fizjodyspensera, osłony do  przyrządów 
medycznych, w szczególności osłony na przyrządy stomatologiczne 
i radiologiczne, odzież ochronna do celów medycznych, odzież ste-
rylna do użytku chirurgicznego, czepki chirurgiczne, łyżki wyciskowe 
[dentystyczne], przyrządy do  rozszerzania ust, końcówki do  sprzę-
tu i  instrumentów chirurgicznych do  użytku stomatologicznego, 
w szczególności końcówki do ssaka stomatologicznego, serwety chi-
rurgiczne, aplikatory chirurgiczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne 
do użytku stomatologicznego  .
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(111) 343070 (220) 2021 01 11 (210) 523028
(151) 2021 06 17 (441) 2021 03 01
(732) PROhOUSe DeVelOPMenT SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ SPÓłKa KOManDyTOWa,  
Bielsko-Biała (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSaDa gUBałÓWKa na POlanIe PaJĄKÓWKa
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 25 .01 .25, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .08
(510), (511) 37 realizacja projektów budowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków .

(111) 343071 (220) 2021 01 11 (210) 523031
(151) 2021 06 02 (441) 2021 02 15
(732) gReen eneRgy ZOne SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Tarnów (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green energy zone STReFa ZIelOneJ eneRgII
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .15 .03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: urządzenia fo-
towoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, komórki fotowoltaiczne . moduły fotowoltaiczne . 
ładowarki samochodowe, pompy ciepła, systemy hVaC (ogrzewa-
nie, wentylacja i  klimatyzacja ), piece indukcyjne, kotły grzewcze, 
urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] 
do ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, klima-
tyzatory, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, insta-
lacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów hVaC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)  .

(111) 343072 (220) 2021 01 12 (210) 523045
(151) 2021 06 08 (441) 2021 02 15
(732) WOJTOWICZ MIChał MWK SOlUTIOn, Warszawa (Pl)
(540) (znak słowny)
(540) eMlITh
(510), (511) 9 oprogramowanie, programy komputerowe, programy 
do przetwarzania danych, oprogramowanie związane ze sztuczną in-
teligencją i nauczaniem maszynowym, 42 klasyfikowanie minerałów, 
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geo-
fizycznych, usługi doradcze w  zakresie geofizyki, usługi w  zakresie 

pomiarów geofizycznych w odwiertach, poszukiwania geologiczne, 
usługi doradcze w zakresie geologii, usługi w zakresie analizy danych 
technicznych, analizy naukowe wspomagane komputerowo, usługi 
w  zakresie poszukiwań złóż w  dziedzinie przemysłu naftowego, 
gazowego i wydobywczego, usługi w zakresie górnictwa i poszuki-
wań minerałów, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania 
danych, algorytmów i  oprogramowania, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego .

(111) 343073 (220) 2021 01 12 (210) 523047
(151) 2021 06 22 (441) 2021 02 22
(732) PRZeDSIĘBIORSTWO PRODUKCyJnO-hanDlOWe KaMaR 
JOlanTa KnaPKIeWICZ, leSZeK KnaPKIeWICZ SPÓłKa JaWna, 
Bydgoszcz (Pl)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC TRUCKCOnneCTORS .eU
(540) 

(591) żółty, czarny
(531) 15 .07 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 błyskowe żarówki, urządzenia do  oświetlenia bły-
skowego, błyskowe światła bezpieczeństwa, elektryczne gniazda 
wtyczkowe, wtyczki elektryczne, odłączniki, kable zapłonowe, kable 
rozruchowe, kable elektryczne, kable połączeniowe, prostowniki 
elektryczne, przetworniki, gniazdka, wtyczki i  inne kontakty-złącza 
elektryczne, złącza do  kabli, złącza elektryczne, przełączniki elek-
tryczne, reduktory-elektryczność, gaśnice, bezpieczniki elektryczne, 
bezpieczniki do pojazdów, czujniki, 35 promocja sprzedaży, pokazy 
towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lo-
jalnościowych dla klientów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie następujących towarów: błyskowych żarówek, urządzeń 
do  oświetlenia błyskowego, błyskowych świateł bezpieczeństwa, 
elektrycznych gniazd wtyczkowych, wtyczek elektrycznych, odłącz-
ników, kabli zapłonowych, kabli rozruchowych, kabli elektrycznych, 
kabli połączeniowych, prostowników elektrycznych, przetworników, 
gniazdek, wtyczek i  innych kontaktów-złącza elektryczne, złączy 
do kabli, złączy elektrycznych, przełączników elektrycznych, reduk-
torów-elektryczność, gaśnic, bezpieczników elektrycznych, bez-
pieczników do pojazdów, czujników .

(111) 343074 (220) 2021 01 12 (210) 523050
(151) 2021 06 22 (441) 2021 02 22
(732) D . F . J . VInhOS, S .a ., Vila Cha De Ourique (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DFJ VInhOS The new Portugal
(540) 

(591) złoty, czerwony, ciemnoniebieski, czarny
(531) 03 .07 .21, 03 .07 .24, 24 .01 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina .

(111) 343075 (220) 2021 01 12 (210) 523051
(151) 2021 06 22 (441) 2021 02 22
(732) D . F . J . VInhOS, S .a ., Vila Cha De Ourique (PT)
(540) (znak słowny)
(540) DFJ VInhOS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina .
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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) 059182 (180) 2031 09 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 069519 (180) 2030 10 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 070662 (180) 2031 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 074366 (180) 2031 09 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 074370 (180) 2031 09 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 141540 (180) 2031 11 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 159065 (180) 2031 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 159211 (180) 2031 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 160266 (180) 2031 08 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 160697 (180) 2031 05 11 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: barierki ochronne, 
konstrukcje metalowe, metalowe 
barierki bezpieczeństwa na  dro-
gach, słupy metalowe na  afisze, 
słupy metalowe ogłoszeniowe, 
szyldy metalowe, tablice metalo-
we sygnalizacyjne, tablice rejestra-
cyjne metalowe, znaki drogowe 
metalowe, znaki nawigacyjne me-
talowe; 9: alarmy dźwiękowe, alar-
my elektryczne, alarmy pożarowe, 
banery podświetlane, ekrany pro-
jekcyjne, kasetony podświetlane, 
neony reklamowe, słupy ogłosze-
niowe lub reklamowe podświe-
tlane, sygnalizatory akustyczne, 
systemy reklamy elektronicznej, 
systemy reklamy podświetlanej, 
szyldy podświetlane, szyldy świe-
cące, tablice informacyjne pod-
świetlane, tablice ogłoszeniowe 
elektroniczne, tablice sygnaliza-
cyjne świecące lub mechaniczne, 
urządzenia alarmowe, urządzenia 
ostrzegające, witryny podświetla-
ne, wizjery do  drzwi, wizjofony, 
zamknięcia drzwiowe elektryczne, 
znaki drogowe świecące lub me-
chaniczne, znaki mechaniczne .

(111) 161117 (180) 2031 09 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 161159 (180) 2031 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 161226 (180) 2031 11 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 161293 (180) 2032 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 161934 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 161954 (180) 2031 09 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 161980 (180) 2031 10 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 162402 (180) 2031 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 162439 (180) 2031 09 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 162456 (180) 2031 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 162607 (180) 2031 06 15 Prawo przedłużono w  części 

dla towarów: 32: piwo, porter, 
ale oraz inne napoje bezalkoholo-
we, wody mineralne i  gazowane, 
napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne produkty do sporzą-
dzania napojów .

(111) 163052 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 163163 (180) 2031 10 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 163756 (180) 2031 09 27 Prawo przedłużono w całości

(111) 164952 (180) 2031 07 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 165356 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 165394 (180) 2032 06 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 165611 (180) 2032 07 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 166048 (180) 2031 11 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 166419 (180) 2031 11 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 166480 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 167358 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 167589 (180) 2031 09 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 169585 (180) 2032 06 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 170207 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 170208 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 174616 (180) 2032 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 207108 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 207109 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 207113 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 211384 (180) 2032 05 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 232868 (180) 2029 07 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 246318 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246319 (180) 2031 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 246843 (180) 2031 02 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 248358 (180) 2031 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 249588 (180) 2031 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 250113 (180) 2031 05 16 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 45: własność intelektu-
alna, sporządzanie dokumentacji 
zgłoszeniowej do urzędów paten-
towych, doradztwo, doradztwo 
w  zakresie własności intelektual-
nej, rejestrowanie nazw domen, 
zarządzanie prawami autorskimi, 
usługi prawne, kompleksowa ob-
sługa klienta przed urzędami pa-
tentowymi i sądami .

(111) 250852 (180) 2031 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 250927 (180) 2031 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 250934 (180) 2031 08 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 251548 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 251618 (180) 2031 07 26 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 5: produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne .

(111) 251619 (180) 2031 07 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 5: produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne .

(111) 251620 (180) 2031 07 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 5: produkty farmaceu-
tyczne i  weterynaryjne stoso-
wane w  stomatologii, produkty 
farmaceutyczne i  weterynaryjne 
stosowane w  celu leczenia i  pro-
filaktyki zmian w  obrębie jamy 
ustnej i gardła .

(111) 251621 (180) 2031 07 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 5: produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne .

(111) 251626 (180) 2031 08 12 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 5: produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne .

(111) 251677 (180) 2031 10 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 251891 (180) 2031 09 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 251999 (180) 2031 10 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 252437 (180) 2031 08 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 252754 (180) 2031 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 252958 (180) 2031 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 252959 (180) 2031 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 252977 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
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(111) 253172 (180) 2031 09 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 253239 (180) 2031 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 253255 (180) 2031 10 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 253370 (180) 2031 09 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 253372 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 253373 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 253577 (180) 2031 11 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 253582 (180) 2031 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 253583 (180) 2031 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 253982 (180) 2031 08 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 254021 (180) 2031 10 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 254156 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 254157 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 254441 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 254827 (180) 2031 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 254967 (180) 2031 08 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 254972 (180) 2031 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 254973 (180) 2031 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 255243 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 255244 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 255316 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 255338 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 255712 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 255783 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 255825 (180) 2032 03 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 255915 (180) 2031 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 255928 (180) 2031 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 255929 (180) 2031 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 256073 (180) 2031 09 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 256457 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 257660 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257662 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257663 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257664 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257665 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 257676 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257677 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 258140 (180) 2031 11 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 258692 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 259324 (180) 2031 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 259325 (180) 2031 11 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 259369 (180) 2031 10 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 259925 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 259926 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 259927 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 259928 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 259929 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 260312 (180) 2031 09 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 260406 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 260512 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 260513 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 260824 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 261063 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 261154 (180) 2032 09 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 261479 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 261493 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 262028 (180) 2031 08 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 263107 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 263420 (180) 2031 09 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 263711 (180) 2032 02 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 268349 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 268581 (180) 2031 06 10 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 5: wzmacniające, odchu-
dzające i witaminowe suplementy 
diety, odżywki dla sportowców, 
dodatki mineralne do  żywności, 

preparaty z  mikroelementami 
dla ludzi i preparaty z mikroorga-
nizmami do  celów medycznych, 
zioła lecznicze, kremy lecznicze, 
maści lecznicze, oleje lecznicze, 
napary lecznicze, nalewki lecz-
nicze i  żele lecznicze, preparaty 
chemiczne dla testów ciążowych, 
cukierki i  wyroby cukiernicze 
do  celów leczniczych, substancje 
dietetyczne przystosowane do ce-
lów medycznych, sole do  kąpieli 
mineralnych i  leczniczych, woda 
morska do  kąpieli leczniczych, 
kompresy, płyny do  płukania ust 
dla celów medycznych, prepa-
raty medyczne do  odchudzania 
i na porost włosów, maści do lecze-
nia oparzeń słonecznych, prepara-
ty przeciw oparzeniom i odmroże-
niom, środki na odciski, przepaski 
na oczy do celów medycznych, ka-
dzidełka do odstraszania owadów, 
preparaty do  czyszczenia szkieł 
kontaktowych; 10: aparaty i instru-
menty medyczne w  tym aparaty 
i rękawice do masażu, przy¬rządy 
do masażu kosmetycznego i este-
tycznego, przyrządy do fizykotera-
pii, przyrządy do  ćwiczeń gimna-
stycznych leczniczych, przyrządy 
do naciągania, aparatura do analiz 
dla celów medycznych, aparaty 
do  pomiaru ciśnienia tętniczego, 
nadmuchiwane materace i  po-
duszki do  celów medycznych, 
koce i  poduszki podgrzewane 
elektrycznie do celów leczniczych, 
poduszki przeciw bezsenności, 
baseny do celów leczniczych, pasy 
ciążowe, ściągarki mleka dla ko-
biet, gorsety i pasy do celów lecz-
niczych, pończochy przeciw żyla-
kom, lampy do celów leczniczych, 
piłki lekarskie, nakolanniki orto-
pedyczne, bandaże elastyczne 
i gipsowe, bandaże ortopedyczne 
usztywniające i  na  stawy, szczot-
ki do  czyszczenia języka, worki 
na lód do celów medycznych, no-
żyki na odciski, termometry do ce-
lów medycznych .

(111) 270122 (180) 2031 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 271023 (180) 2031 05 30 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 32: piwo i napoje bezal-
koholowe .

(111) 272895 (180) 2031 09 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 273209 (180) 2031 09 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 281622 (180) 2031 10 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 281623 (180) 2031 10 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 285570 (180) 2031 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 290863 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 308353 (180) 2031 05 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 316378 (180) 2031 10 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 318882 (180) 2031 11 10 Prawo przedłużono w całości
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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) 505928 U
(210) 450159 6/2016
(210) 473564 U
(210) 481795 U
(210) 489102 U
(210) 491235 ZT48/2018
(210) 502314 U
(210) 509114 U
(210) 509276 U
(210) 512864 U
(210) 513604 U

(210) 513827 U
(210) 520437 U
(210) 520803 U
(210) 522735 U
(210) 522737 U
(210) 523619 U
(210) 524483 U
(210) 524915 U
(210) 526008 U
(210) 526091 U

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) 388059 22/2011
(210) 388061 22/2011
(210) 440601 14/2015

(210) 491359 ZT48/2018
(210) 527747 U
(210) 528636 ZT23/2021

uniewaŻnienie prawa

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

(111) 213326 Prawo unieważniono w całości .
(111) 213327 Prawo unieważniono w całości .
(111) 288094 Prawo unieważniono w całości .
(111) 293514 Prawo unieważniono w całości .
(111) 309330 Prawo unieważniono w całości .

wygaśniĘcie prawa

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

(111) 085543 (141) 2020 12 10 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 32: piwo, 
wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe; na-
poje owocowe i  soki owocowe; 
syropy i  inne preparaty do  przy-
gotowywania napojów .

(111) 085544 (141) 2020 12 10 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 32: piwo, 
wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe; na-

poje owocowe i  soki owocowe; 
syropy i  inne preparaty do  przy-
gotowywania napojów .

(111) 085546 (141) 2020 12 10 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 32: piwo, 
wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe; na-
poje owocowe i  soki owocowe; 
syropy i  inne preparaty do  przy-
gotowywania napojów .

(111) 146223 (141) 2008 05 28 Prawo wygasło w całości .
(111) 157841 (141) 2021 04 01 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarów i/lub usług: 05: na-
poje dietetyczne do  celów lecz-
niczych, napoje lecznicze, wody 
mineralne do  celów leczniczych, 
preparaty witaminowe, naprawy 
i nalewki lecznicze, zioła i herba-
ty do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt; 29: galaretki, gala-
retki owocowe, dżemy, kompoty, 
mleko, napoje mleczne, napoje 
z przewagą mleka, jogurty, kefiry, 
musy owocowe, przeciery owoco-
we i warzywne, miąższ z owoców, 
koncentraty pomidorowe; 30: 
kawa, herbata, herbata mrożona, 
kakao, napoje na  bazie kakao, 
kawy i  herbaty, napoje kawowe 
i  kakaowe z  mlekiem, namiastki 
kawy, aromaty do napojów .

(111) 166036 (141) 2017 12 19 Prawo wygasło w całości .
(111) 180454 (141) 2021 04 01 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarów i/lub usług: 05: na-
poje dietetyczne do  celów lecz-
niczych, napoje lecznicze, wody 
mineralne do  celów leczniczych, 
preparaty witaminowe, naprawy 
i nalewki lecznicze, zioła i herba-
ty do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt; 29: galaretki, gala-
retki owocowe, dżemy, kompoty, 
mleko, napoje mleczne, napoje 
z przewagą mleka, jogurty, kefiry, 
musy owocowe, przeciery owoco-
we i warzywne, miąższ z owoców, 
koncentraty pomidorowe; 30: 
kawa, herbata, herbata mrożona, 
kakao, napoje na  bazie kakao, 
kawy i  herbaty, napoje kawowe 
i  kakaowe z  mlekiem, namiastki 
kawy, aromaty do  napojów inne 
niż oleje esencyjne .

(111) 212634 (141) 2021 04 01 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 29: kon-
serwowane, suszone i  gotowane 
warzywa, przetwory warzywne, 
mrożone warzywa, mrożone wa-
rzywa z  dodatkiem sosów i/lub 
ziół i/lub przypraw, mrożone mie-
szanki warzywne, mrożone mie-
szanki warzywne z  dodatkiem 
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, 
mrożone dania gotowe z warzyw, 
mrożone dania gotowe wege-
tariańskie i  z  dodatkiem mięsa, 
mrożone dania gotowe z  pro-
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duktów zawartych w  tej klasie 
z dodatkiem wyrobów mącznych, 
mrożone dania gotowe z  dodat-
kiem sosów i/lub ziół i/lub przy-
praw, sałatki warzywne, warzywa 
puszkowane, składniki do sporzą-
dzania zup, żywność dietetyczna, 
żywność o  obniżonej zawartości 
tłuszczu i  cholesterolu zawarta 
w  tej klasie; 32: piwo, wody nie-
gazowane i  gazowane, wody 
mineralne, stołowe, sodowe, na-
poje bezalkoholowe, soki, napoje 
i  nektary owocowe, warzywne 
i  owocowo-warzywne, zagęsz-
czone soki owocowe i warzywne, 
soki przecierowe owocowe i  wa-
rzywne, owocowo-warzywne, 
soki i  napoje o  obniżonej war-
tości energetycznej, owocowe, 
warzywne i  owocowo-warzywne 
soki i  napoje wzbogacone wita-
minami i/lub wapniem, sorbety, 
napoje izotoniczne, napoje ener-
getyczne, napoje serwatkowe, 
syropy i preparaty do sporządza-
nia napojów, esencje do napojów, 
ekstrakty do napojów . 

(111) 219989 (141) 2014 09 22 Prawo wygasło w całości .
(111) 228857 (141) 2015 06 18 Prawo wygasło w całości .
(111) 229845 (141) 2021 04 01 Prawo wygasło w  części doty-

czącej towarów i/lub usług: 29: 
galaretki, galaretki owocowe, 
dżemy, kompoty, musy owocowe, 
przeciery owocowe i  warzywne, 
miąższ z  owoców, koncentraty 
pomidorowe; 30: aromaty do  na-
pojów; 32: napoje bezalkoholowe, 
soki, napoje i  nektary owocowe, 
warzywne i  owocowo-warzyw-
ne, zagęszczone soki owocowe 
i  warzywne, soki przecierowe 
owocowe i warzywne, owocowo-
-warzywne, soki i  napoje o  ob-
niżonej wartości energetycznej, 
owocowe, warzywne i owocowo-
-warzywne soki i  napoje wzbo-
gacone witaminami i/lub wap-
niem, sorbety, syropy i  preparaty 
do  sporządzania napojów, esen-
cje do  napojów, ekstrakty do  na-
pojów, napoje energetyczne i na-
poje izotoniczne na bazie owoców 
i/lub warzyw .

(111) 229846 (141) 2021 04 01 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub usług: 29: 
galaretki, galaretki owocowe, 
dżemy, kompoty, musy owocowe, 
przeciery owocowe i  warzywne, 
miąższ z  owoców, koncentraty 
pomidorowe; 30: aromaty do na-
pojów; 32: napoje bezalkoholowe, 
soki, napoje i  nektary owocowe, 
warzywne i  owocowo-warzyw-
ne, zagęszczone soki owocowe 
i  warzywne, soki przecierowe 
owocowe i warzywne, owocowo-

-warzywne, soki i  napoje o  ob-
niżonej wartości energetycznej, 
owocowe, warzywne i owocowo-
-warzywne soki i  napoje wzbo-
gacone witaminami i/lub wap-
niem, sorbety, syropy i preparaty 
do  sporządzania napojów, esen-
cje do napojów, ekstrakty do na-
pojów, napoje energetyczne, na-
poje izotoniczne .

(111) 240576 (141) 2016 09 08 Prawo wygasło w całości .
(111) 244714 (141) 2017 01 21 Prawo wygasło w całości .
(111) 254771 (141) 2018 03 30 Prawo wygasło w całości .
(111) 270510 (141) 2021 04 01 Prawo wygasło w części dotyczą-

cej towarów i/lub usług: 29: gala-
retki, galaretki owocowe, dżemy, 
kompoty, mleko, napoje mleczne, 
napoje z  przewagą mleka, jogur-
ty, kefiry, musy owocowe, przecie-
ry owocowe i  warzywne, miąższ 
z  owoców, pulpa owocowa, soki 
roślinne do  gotowania, soki po-
midorowe do  celów kulinarnych, 
koncentraty pomidorowe, kon-
centraty do  rosołu, koncentraty 
do  bulionu; 30: kawa, herbata, 
herbata mrożona, kakao, napoje 
na  bazie kakao, kawy i  herbaty, 
czekolady, napoje czekoladowe, 
kawowe i  kakaowe z  mlekiem, 
namiastki kawy, aromaty do  na-
pojów, aromaty do  napojów bę-
dące preparatami aromatycznymi 
do żywności .

(111) 270700 (141) 2021 04 01 Prawo wygasło w  części doty-
czącej towarów i/lub usług: 29: 
mięso, mięso konserwowane, 
wyroby mięsne i  wędliniarskie, 
kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, buliony, kon-
serwowane, suszone i  gotowane 
owoce i  warzywa, kiszone wa-
rzywa, owoce i  warzywa kon-
serwowane w  alkoholu, jaja, jaja 
w  proszku, produkty mleczne, 
sery, oleje i  tłuszcze jadalne, ma-
sło, masło czekoladowe, masło 
kakaowe, masło kokosowe, masło 
arachidowe, margaryna, smalec; 
przetwory owocowe i  warzywne 
za wyjątkiem przetworów owoco-
wych i warzywnych stanowiących 
galaretki, galaretki owocowe, 
dżemy, kompoty, musy, przecie-
ry, koncentraty, miąższ z owoców 
oraz przetworów owocowych 
i  warzywnych stanowiących soki 
i napoje zawarte w tej klasie; mro-
żone owoce i  warzywa . Mrożone 
mieszanki owocowe i  warzywne, 
mrożone dania gotowe wege-
tariańskie i  z  dodatkiem mięsa, 
sałatki owocowe i  warzywne, 
skórki owocowe, sosy żurawino-
we, żelatyna do  żywności, prze-
kąski na bazie owoców i warzyw, 
chipsy owocowe, chipsy ziemnia-



nr 27/2021 WIaDOMOŚCI URZĘDU PaTenTOWegO 111

czane, owoce lukrowane, owoce 
i  warzywa puszkowane, pikle . 
owoce kandyzowane; owoce mo-
rza . zupy . zupy jarzynowe, skład-
niki do  sporządzania zup, oliwki 
konserwowane, grzyby konser-
wowane, grzyby mrożone, spo-
żywcze pyłki kwiatowe jako żyw-
ność, rodzynki, migdały, migdały 
preparowane, wiórki kokosowe, 
orzechy preparowane, bakalie, 
proteiny spożywcze, koncentraty 
do  rosołu, koncentraty do  bulio-
nu; żywność dietetyczna zawarta 
w tej klasie, żywność o obniżonej 
zawartości tłuszczu i  cholestero-
lu za  wyjątkiem żywności diete-
tycznej zawartej w tej klasie oraz 
żywności o obniżonej zawartości 
tłuszczu i cholesterolu, będących 
galaretkami, galaretkami owo-
cowymi, dżemami, kompotami, 
mlekiem, napojami mlecznymi, 
napojami z  przewagą mleka, jo-
gurtami, kefirami, smoothie owo-
cowymi, warzywnymi i owocowo 
warzywnymi z  przewagą mleka, 
musami stanowiącymi przetwo-
ry owocowe i  warzywne, prze-
cieram stanowiącymi przetwory 
owocowe i  warzywne, miąższem 
z owoców stanowiącym przetwo-
ry owocowe warzywne, koncen-
tratami stanowiącymi przetwory 
owocowe i  warzywne, musami 
owocowymi, przecieram owoco-
wymi i  warzywnymi, miąższem 
z  owoców, pulpami owocowy-
mi, przetworami owocowymi 
warzywnymi stanowiącymi soki 
i  napoje zawarte w  tej klasie; 30: 
cukier, słodziki, słodziki natural-
ne, ryż, tapioka, sago, mąka, wy-
roby mączne, mrożone wyroby 
mączne, gotowe dania na  bazie 
produktów zbożowych i  mąki, 
ravioli, pizza, lasagne, makarony, 
produkty zbożowe, kasze, mu-
esli . chleb, wyroby piekarnicze, 
ozdoby do  ciast i  wypieków, po-
lewy do  ciast i  wypieków, ciasta, 
ciasteczka, herbatniki, biszkopty, 
ciasta w  proszku, wyroby cukier-
nicze, słodycze, pralinki, gala-
retki owocowe; czekolada, lody, 
lody spożywcze, lody spożywcze 
w  proszku, środki wiążące do  lo-
dów, jogurty mrożone, sorbety, 
miód, propolis i  inne spożywcze 
produkty pszczelarskie, syropy 
z  melasy, słód do  celów spożyw-
czych, drożdże, drożdże piekar-
nicze, proszek dopieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy przyprawo-
we, sosy do sałatek, sosy mięsne, 
sosy pomidorowe, sosy do  pole-
wania deserów, przyprawy, przy-

prawy ziołowe, przyprawy ko-
rzenne, preparaty aromatyczne 
do  żywności, środki zagęszcza-
jące stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, guma 
do żucia nie do celów leczniczych, 
keczup, majonezy, sosy do mięs .

(111) 299793 (141) 2020 12 14 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 9: apara-
tura i narzędzia optyczne .

(111) 299794 (141) 2020 12 14 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 9: apara-
tura i narzędzia optyczne .

(111) 299797 (141) 2020 12 14 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 9: apara-
tura i narzędzia optyczne .

decyZJe o ZMianie, uchyleniu lub stwierdZeniu 
niewaŻności decyZJi opublikowanych  

w wiadoMościach urZĘdu patentowego

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo 
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania 
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została de-
cyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd 
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej 
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(111) 187937 09/2020 2021 07 13 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 31 .05 .2019 r . do-
tyczącej zmiany uprawnionego .

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) 056792 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V ., ROTTeRDaM, 
holandia; Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia .

(111) 072532 a . Wykreślono: FaMa Spółka Cywilna Maria le-
śniak-Durniat, henryk Durniat, Wiesław Durniat, Michał Durniat, 
Włocławek, Polska 910001759; Wpisano: FaMa SPÓłKa CyWIlna 
Maria leśniak-Durniat, henryk Durniat, Michał Durniat, Włocławek, 
Polska 910001759 .

(111) 105341 a . Wykreślono: UnIleVeR n . V . ;, ROTTeRDaM, 
holandia; Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia .
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(111) 105714 a . Wykreślono: UnIleVeR n .V . ;, ROTTeRDaM, 
holandia; Wpisano: Unilever IP holdings B .V ., Rotterdam, holandia .

(111) 156795 a . Wykreślono: MITSUBIShI ShOJI KaISha, lTD ., 
6-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku  100-8086 Tokio, Japonia; 
Wpisano: Mitsubishi Corporation, Tokio, Japonia .

(111) 156796 a . Wykreślono: MITSUBIShI ShOJI KaISha, lTD ., 
6-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku  100-8086 Tokio, Japonia; 
Wpisano: Mitsubishi Corporation, Tokio, Japonia .

(111) 157957 a . Wykreślono: MITSUBIShI ShOJI KaISha, lTD ., 
6-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku  100-8086 Tokio, Japonia; 
Wpisano: Mitsubishi Corporation, Tokio, Japonia .

(111) 165574 a . Wykreślono: WhIZZ SPÓłKa aKCyJna, Biel-
sko-Biała, Polska 365603230; Wpisano: gReMI MeDIa SPÓłKa aK-
CyJna, Warszawa, Polska 002050380 .

(111) 170930 a . Wykreślono: WhIZZ SPÓłKa aKCyJna, Biel-
sko-Biała, Polska 365603230; Wpisano: gReMI MeDIa SPÓłKa aK-
CyJna, Warszawa, Polska 002050380 .

(111) 171154 a . Wykreślono: MITSUBIShI ShOJI KaISha lTD ., 
TOKIO, Japonia; Wpisano: Mitsubishi Corporation, Tokio, Japonia .

(111) 187937 a . Wykreślono: TM InVeSTMenT SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944; 
Wpisano: ŚnIeŻKa TRaDe OF COlOURS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180632944 .

(111) 202483 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 223100 a . Wykreślono: WhIZZ SPÓłKa aKCyJna, Biel-
sko-Biała, Polska 365603230; Wpisano: gReMI MeDIa SPÓłKa aK-
CyJna, Warszawa, Polska 002050380 .

(111) 228287 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 228995 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 228996 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 246582 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 246583 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 247716 a . Wykreślono: aDVISeRS SPÓłKa aKCyJna, War-
szawa, Polska 014857965; Wpisano: aDVISeRS2021 SPÓłKa Z OgRa-
nICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387777852 .

(111) 272036 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 277280 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 284788 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 290381 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 292630 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 294184 a . Wykreślono: SeQUOIa SPÓłKa Z  OgRanI-
CZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627; 
Wpisano: SeQUOIa PhaRMaCeUTICalS SPÓłKa Z OgRanICZOnĄ 
ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015 .

(111) 302419 a . Wykreślono: elWIRa PleSZeWSKa, BIlly’S aMe-
RICan ReSTaURanTS FIRMa hanDlOWa, gdańsk, Polska 634367356; 
Wpisano: BIlly’S aMeRICan ReSTaURanTS SPÓłKa Z OgRanICZO-
nĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ, gdańsk, Polska 363393610 .

(111) 327110 a . Wykreślono: BR KOnSORCJUM SPÓłKa 
Z  OgRanICZOnĄ ODPOWIeDZIalnOŚCIĄ ReFleKS SPÓłKa KO-
ManDyTOWa, Białystok, Polska 200040536; Wpisano: aDaM ROŻ-
KO, Białystok, Polska . 

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), okre-
ślenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnio-
nego, 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 później-
szego wyznaczenia.

(111) 1275241 (540) DITeCh haUSTeChnIK
(531) CFe: 07 .01 .12, 26 .11 .13, 27 .05 .10 (511) 7, 11, 17
(732) Sanitär-Union gmbh & Co . Kg,  
Münster, str . 13, 55116 Mainz (De)
(151) 2017 05 09 (441) 2017 06 12 (581) 2017 05 25

(111) 1379320 (540) IPRIMe (511) 42, 45
(732) IPrime legal ag, hirschengraben 1, Ch-8001 Zürich (Ch); 
IPrime Rentsch Kaelin ag, hirschengraben 1, Ch-8001 Zürich (Ch)
(151) 2017 09 27 (441) 2017 12 27 (581) 2017 12 07

(111) 1454129 (540) FIRe & ICe (511) 33
(732) F&l Beverages ag, Baarerstrasse 52, Ch-6300 Zug (Ch)
(151) 2019 03 25 (441) 2019 05 13 (581) 2019 04 25

(111) 1479208 (540) Bla Bla FISh (511) 29, 31
(732) KaRDaSh Sergiy Oleksandrovych,  
vul . Zaporizka, 2, kv . 288, Zaporizhzhya 69002 (Ua);  
BOBROV Dmytro anatoliiovych, vul . Omelchenka, 11, kv . 45, 
Zaporizhzhya 69068 (Ua); BRengaCh yevgeny Volodymyrovich,  
vul . Fortechna, 5, kv . 99, Zaporizhzhya 69002 (Ua)
(151) 2020 02 24 (441) 2020 05 25 (581) 2020 05 07

(111) 1499847 (540) VP auto
(531) CFe: 24 .07 .01, 25 .07 .02, 27 .05 .10 (511) 35, 36
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(732) VP hOlDIng,  
277 rue de Kerpont Z, I de Kerpont, F-56850 CaUDan (FR)
(151) 2019 10 03 (441) 2019 12 16 (581) 2019 11 28

(111) 1502450 (540) Cloud Putty
(531) CFe: 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 28
(732) lI BInKUn, no . 21 Dongzhi Road, yudong Street,  
nan’an Town, Dayu County, ganzhou City, Jiangxi Province (Cn)
(151) 2019 07 26 (441) 2019 12 30 (581) 2019 12 12

(111) 1508689 (540) W
(531) CFe: 26 .04 .04, 27 .05 .12, 29 .01 .12 (511) 9, 16, 18, 26, 27, 28,  
 30, 35, 38, 41, 42, 45
(732) „Mobile TeleSystems” Public Joint Stock Company, 
Marksistskaya st ., 4, RU-109147 Moscow (RU)
(151) 2019 10 10 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1509348 (540) SIKaI
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 35, 36
(732) Chen Sheng, Rm .1201, Unit 2, Bldg 11,  
Zone a, Oujinghuayuan, Choujiang St ., yiwu Zhejiang (Cn)
(151) 2019 07 22 (441) 2020 02 03 (581) 2020 01 16

(111) 1522918 (540) TeRMOClIP
(531) CFe: 27 .05 .05, 29 .01 .12 (511) 6, 17, 19, 20, 37
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  
„PK-Termosnab”, Sevastopolskiy prospect, 35,  
RU-117186 Moscow (RU)
(151) 2019 11 25 (441) 2020 04 20 (581) 2020 04 02

(111) 1531362 (540) MInIMen Kids Shoes
(531) CFe: 26 .04 .09, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 25
(732) MİnİMen ORTOPeDİK ayaKKaBI Sanayİ Ve TİCaReT  
lİMİTeD ŞİRKeTİ, 50 . yıl Mahallesi, B . Caddesi, 2000 Sokak, no .2, 
Sultangazi-İstanbul (TR)
(151) 2019 11 07 (441) 2020 06 08 (581) 2020 05 21

(111) 1531791 (540) Chn 10 14 2
(531) CFe: 27 .05 .09, 27 .07 .11 (511) 3, 5, 34, 35, 40
(732) Individual entrepreneur Bogatyrev Vasily alexandrovich,  
ul . admiral Zhiltsov, 3 sq . 13, Ivanteevka,  
RU-141280, Moscow region (RU)
(151) 2020 02 07 (441) 2020 06 08 (581) 2020 05 21

(111) 1540506 (531) CFe: 28 .03 .00 (511) 29, 30
(732) lan Fang yuan Food Co ., ltd,  
Building 2, no .1318, Xifeng Road, West area of Fenghuang District, 
huzhou City, 313100 Zhejiang Province (Cn)
(151) 2020 02 10 (441) 2020 08 03 (581) 2020 07 16

(111) 1567407 (540) eyeCRyl
(531) CFe: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 10
(732) BIOTeCh VISIOnCaRe PRIVaTe lIMITeD,  
block no . 1 abhishree corporate park, opp swagat bunglow,  
brts bus stop, bopal ambli road ahmedabad 380058 (In)
(151) 2020 01 07 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1567461 (540) Optiflex
(531) CFe: 27 .05 .01 (511) 10
(732) BIOTeCh healThCaRe hOlDIng gMBh,  
Obergrundstrasse 17, Ch-6002 lucerne (Ch)
(151) 2020 01 07 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1567498 (540) KROIl (511) 4
(732) KanO laBORaTORIeS llC,  
1000 eaST ThOMPSOn lanenaShVIlle Tn 37211 (US)
(151) 2020 11 23 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1567526 (540) ClIMaSK
(531) CFe: 26 .04 .05, 27 .05 .01 (511) 11
(732) gOlDen eUROaSIa eleKTRİK eleKTROnİK İnŞaaT İThalaT 
İhRaCaT Sanayİ Ve TİCaReT lİMİTeD ŞİRKeTİ,  
eSenTePe MahalleSİSaKaRya CaDDeSI nO: 9/2,  
Karaköprü Şanlıurfa (TR)
(151) 2020 09 07 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1567631 (540) JOSh ROSeBROOK (511) 3
(732) JOSh ROSeBROOK SKIn anD haIR CaRe,  
41945 BOaRDWalK STe BPalM DeSeRT Ca 92211 (US)
(151) 2020 11 25 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1568249 (540) BlS CaRgO (511) 39
(732) BlS ag, genfergasse 11, Ch-3001 Bern (Ch)
(151) 2020 10 29 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1568259 (540) Mega Ten (511) 21
(732) One STaR InTeRnaTIOnal Co ., ltd .,  
(Songdo-dong, Smart Valley Knowledge Industry Center),  
1405-ho, a-dong 1404-ho, 30, Songdomirae-ro,  
yeonsu-guIncheon (KR)
(151) 2020 11 23 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1568295 (540) heRMan
(531) CFe: 07 .11 .10, 27 .03 .15, 29 .01 .12 (511) 7, 8, 37
(732) heRMan group, a .s .,  
Rudnayovo námestie 1, SK-811 01 Bratislava (SK)
(151) 2020 09 02 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1568303 (540) alimcutan (511) 5
(732) Dermapharm aktiengesellschaft,  
lil-Dagover-Ring 7, 82031 grünwald (De)
(151) 2020 11 16 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

(111) 1568307 (540) heRMan
(531) CFe: 07 .11 .10, 26 .04 .18, 27 .03 .15, 29 .01 .12 (511) 7, 8, 37
(732) heRMan group, a .s .,  
Rudnayovo námestie 1, SK-811 01 Bratislava (SK)
(151) 2020 09 02 (441) 2021 01 18 (581) 2020 12 31

reJestracJa MiĘdZynarodowa,  
w ktÓreJ wydano decyZJĘ  

o definitywneJ odMowie uZnania ochrony  
na terytoriuM rZecZypospoliteJ polskieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji mię-
dzynarodowej, 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 później-
szego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji 
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę 
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 1508545 (540) sevilla gesaş
(531) CFe: 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 29, 30
(732) geSaŞ genel gIDa Sanayİ Ve TİCaReT anOnİM ŞİRKeTİ, 
ankara Caddesi, no: 146, Selçuklu Konya (TR)
(151) 2019 10 14 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09
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