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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 22 marca 2021 r. Nr ZT12

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 462201 (220) 2016 09 30
(731) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA,  

Starogard Gdański
(540) (znak słowny)
(540) Kropnij Krupnik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka, likiery.

(210) 478199 (220) 2017 10 24
(731) WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAKIET PRZEŻYĆ
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, ofe-
rowanie z myślą o osobach trzecich przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub 
środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez stro-
ny internetowe lub telesklepy, usługi w zakresie rozrywki, ga-
stronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, spor-
tów ekstremalnych, tak aby umożliwić ich obejrzenie i doko-
nanie zakupu, prezentowanie w mediach usług w zakresie 
rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, 
podróży, sportów ekstremalnych dla celów sprzedaży deta-
licznej, pośrednictwo sprzedaży towarów i usług, usługa za-
mówień na rzecz osób trzecich w zakresie rozrywki, gastro-
nomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, sportów 
ekstremalnych, 41 informacja o rozrywce, usługi z zakresu 
rozrywki, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie wy-
poczynku, informacje związane z organizacją wypoczynku, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie roz-
rywki, wypoczynku, gastronomii, kosmetyki, rekreacji, spor-
tów ekstremalnych, kompletowanie upominków z zakresu 
podróży, wypoczynku, rozrywki, rekreacji, usług kosmetycz-
nych, sportów ekstremalnych, gastronomii.

(210) 508542 (220) 2019 12 30
(731) PAJEWSKA ANNA, BRODA IWONA HATI  

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAMS & GIFTS

(531) 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, wy-
syłkowej, on-line, subskrybowanych pudełek w zakresie: 
słodyczy, mebli, materiałów piśmiennych, papierniczych, 
artystycznych, oświetlenia,kawy, herbaty, tkanin, drukami, 
odzieżą i dodatków odzieżowych, obuwiem, nakryciami 
głowy,tytoniem, biżuterią, zegarkami, torbami, walizkami, 
deserami, grami, zabawkami, sztućcami, czekoladą, instru-
mentami muzycznymi, dziełami sztuki, preparatami zapa-
chowymi, parasolami przeciwsłonecznymi, wyposażeniem 

domu, zastawą stołową, dekoracjami świątecznymi, wyro-
bami rymarskimi, urządzenia do pomiaru czasu, akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych.

(210) 508798 (220) 2020 01 08
(731) Ilume LTD, Eastbourne, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fibo

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
mocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi do-
stawców Internetu (ISP), usługi emisyjne w zakresie telewizji 
opartej na protokole internetowym (IPTV), usługi telefonii 
i telefonii mobilnej, usługi telefonii komórkowej, emisja pro-
gramów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie 
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów 
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, telefonia ko-
mórkowa, telefonia bezprzewodowa, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi 
sieci telekomunikacyjnych.

(210) 508812 (220) 2020 01 08
(731) Ilume LTD, Eastbourne, GB
(540) (znak słowny)
(540) FIBO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
mocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi do-
stawców Internetu (ISP), usługi emisyjne w zakresie telewizji 
opartej na protokole internetowym (IPTV), usługi telefonii 
i telefonii mobilnej, usługi telefonii komórkowej, emisja pro-
gramów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie 
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów 
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, telefonia ko-
mórkowa, telefonia bezprzewodowa, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi 
sieci telekomunikacyjnych.

(210) 510530 (220) 2020 02 23
(731) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY,  

IMPORT EXPORT, Szaflary
(540) (znak słowny)
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(540) Harnaś
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzują-
ce zawierające kofeinę, napoje energetyzujące nie do celów 
medycznych, napoje z guaraną, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: napoje 
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje 
z guaraną, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholo-
we napoje niskokaloryczne.

(210) 513436 (220) 2020 05 14
(731) MAKOWCZYŃSKI BARTOSZ MAK PRODUKT POLSKA, 

Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSO

(531) 27.03.03, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.19, 03.02.07, 03.02.15, 03.02.24, 26.11.06, 
26.11.12, 26.03.07

(510), (511) 4 smary do łańcuchów rowerowych, 12 osłony 
łańcucha do rowerów, części i akcesoria do pojazdów lądo-
wych, 35  dostarczanie informacji handlowych konsumen-
tom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towa-
rów i usług, usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, 
usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do ro-
werów, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akce-
soriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych.

(210) 513714 (220) 2020 05 20
(731) TIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tias there is always a solution

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace 
biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księ-
gowość administracyjna, księgowość i rachunkowość, pro-
wadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i pro-
wadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultin-
gowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie 
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi 

związane z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe 
dla księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji doty-
czące księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odno-
szące się do księgowości, 45 usługi prawne.

(210) 514259 (220) 2020 06 02
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, 
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, 
broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowa-
dzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośred-
nictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz targów związanych z kulturą, edukacją lub roz-
rywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongre-
sów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.

(210) 514262 (220) 2020 06 02
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOTRENDS ET powered by Poleco

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, 
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, 
broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowa-
dzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośred-
nictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz targów związanych z kulturą, edukacją lub roz-
rywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongre-
sów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.

(210) 514363 (220) 2020 06 04
(731) PIBEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji 
strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za po-
średnictwem Internetu, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej mediów, dyski optyczne z muzyką, muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z Inter-
netu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, 
muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach 
internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka 
cyfrowa (ładowalna) dostarczona z Internetu, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, nagrane płyty kompak-
towe z muzyką, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, płyty kompak-
towe z muzyką, programy komputerowe do przetwarzania 
plików z muzyką cyfrową, cyfrowe odtwarzacze muzyki, 
oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramo-
wanie do opracowywania stron internetowych, oprogra-
mowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, 
oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach 
internetowych, oprogramowanie do pobrania z internetu, 
oprogramowanie do projektowania reklam on-line na stro-
nach internetowych, oprogramowanie do zarządzania za-
wartością serwisów internetowych [WCM], oprogramowanie 
komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn in-
ternetowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania 
z Internetu, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
i projektowania stron internetowych, oprogramowanie kom-
puterowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośred-
nictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośred-
nictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe do usług 
tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem 
internetu, oprogramowanie zapewniające dostęp do inter-
netu, serwery internetowe, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe, interaktywne oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające wymianę informacji, komputerowe 
oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania kompu-
terowych prac konserwacyjnych], komputerowe oprogra-
mowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowa-
nie do chatbotów do symulowania rozmów, oprogramo-
wanie, oprogramowanie do edycji wideo, oprogramowanie 
do edytowania, oprogramowanie do aranżowania transakcji 
on-line, oprogramowanie do aplikacji i serwerów interneto-
wych, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania 
problemów, oprogramowanie biznesowe, muzyczne na-
grania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do po-
brania, muzyczne nagrania na taśmach, muzyczne nagrania 
wideo, nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, 
nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, taśmy z na-
graniami muzyki, taśmy z nagraniami, pobieralne nagrania 
dźwiękowe, płyty [nagrania dźwiękowe], nagrania muzyczne 
w postaci płyt, nagrania muzyczne w formie dysków, nagra-

nia muzyczne na taśmach, nagrania multimedialne, nagrania 
dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrane taśmy wideo z nagra-
niami muzycznymi, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami 
muzycznymi, nagrania muzyczne, pliki muzyczne do pobie-
rania, interaktywne multimedialne programy komputerowe, 
komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, 
oprogramowanie komputerowe [programy].

(210) 514659 (220) 2020 06 10
(731) ZAWIŚLAK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE GRASS

(531) 05.11.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 32 soki.

(210) 515377 (220) 2020 06 30
(731) BRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRK HARMONY IN TIME AND BUSINESS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalnością gospodarczą, pra-
ce biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, 
księgowość administracyjna, księgowość rachunkowa, pro-
wadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i pro-
wadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultin-
gowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie 
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe 
dla księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji doty-
czące księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odno-
szące się do księgowości, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 515382 (220) 2020 06 30
(731) TIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tias there is always a solution
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalnością gospodarczą, pra-
ce biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, 
księgowość administracyjna, księgowość rachunkowa, pro-
wadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i pro-
wadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultin-
gowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie 
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe 
dla księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji doty-
czące księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odno-
szące się do księgowości, 45 usługi prawne, usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 515453 (220) 2020 07 01
(731) MIODOWSKI BARTŁOMIEJ KRAKOWSKA AGENCJA 

UBEZPIECZENIOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO polisy

(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.06, 29.01.07, 29.01.08

(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych: majątko-
wych, mienia, nieruchomości, komunikacyjnych, zdrowot-
nych, na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
od wszelkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, wyjaz-
dów zagranicznych, w tym leczenia za granicą, zawieranie 
umów ubezpieczeniowych pomiędzy ubezpieczycielem 
a ubezpieczającym, reprezentowanie ubezpieczonych przy 
likwidacji szkód, planowanie i organizacja ochrony ubezpie-
czeniowej, usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowe-
go, doradztwo w zakresie tworzenia i obsługi finansowych 
programów inwestycyjnych, informacja o ubezpieczeniach, 
doradztwo w sprawach ubezpieczeń, ekspertyzy, analizy 
i wyceny w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie zarzą-
dzania, majątkiem, inwestycjami, nakładami kapitałowymi, 
usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, 
zapewnienie dostępu do usług ubezpieczeniowych za po-
mocą elektronicznych kanałów dystrybucji, usługi broker-
skie w zakresie ubezpieczeń, usługi reasekuracyjne, usługi 
związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, 
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, pla-
nowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi 
developerskie związane z pozyskaniem gruntu, budowa-
niem i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nie-
ruchomości, szacowanie wartości nieruchomości dla celów 
fiskalnych, leasing nieruchomości, 38 łączność poprzez ter-
minale internetowe, przesyłanie informacji tekstowej i obra-
zowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz 
danych, 41 usługi związane z edukacją, organizowanie wy-
kładów, szkoleń, realizowanie filmów szkoleniowych, usługi 
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikacje elektroniczne, usługi tłumaczeń, usługi fotogra-
ficzne.

(210) 515718 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas pamięci 7 dni www.mattrapolska.pl Wkład 

olejowy do zniczy MATTRA Dni człowieka są jak 
trawa, kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie 
go wiatr, a już go nie ma... Czas palenia zależny 
od warunków pogodowych. Prosimy przestrzegać 
załączonych symboli Producent: MATTRA Polska

(531) 19.03.25, 01.15.05, 27.05.01, 27.07.01, 19.19.99, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo -  parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515719 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioecoil Wkład bio-parafinowy do zniczy Paraffin 

refill  ~ 3 dni Czas palenia Burning time BIO3
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(531) 05.03.14, 05.03.13, 19.03.25, 19.19.99, 25.01.01, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515720 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci NATURALNE 

100% OLEJE ~ 4 DNI WKŁAD DO ZNICZY

(531) 19.03.25, 19.19.99, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515724 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candles PREMIUM MATTRA Wkłady olejowe 

do zniczy -4 dni Producent: MATTRA Polska

(531) 19.03.25, 19.19.99, 24.05.05, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515735 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candles PREMIUM MATTRA Wkłady olejowe 

do zniczy ~4 dni

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.12, 25.01.13
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 



Nr  ZT12/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515736 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas pamięci Wkład olejowy do zniczy MATTRA 

www.mattrapolska.pl Producent: MATTRA Polska

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.16, 26.01.18, 
24.05.07

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515740 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATTRA wkład parafinowy 2,5 dnia www.

mattrapolska.pl MATTRA Polska WKŁADY 
WYPRODUKOWANO W POLSCE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.15.05, 25.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece pa-
rafinowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki 

woskowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne pla-
stikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze na-
grobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewa-
ne, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady wosko-
we do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie 
spalania, wkłady z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, 
wkłady woskowo - stearynowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zni-
czy nagrobnych z mieszanek woskowo - stearynowo - pa-
rafinowo - olejowych w różnych proporcjach tych skład-
ników, paliwo woskowe, parafinowe, olejowe do naczyń 
z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje 
palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz wkładów 
zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515741 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas pamięci 2-3 dni www.mattrapolska.pl Wkład 

olejowy do zniczy MATTRA Dni człowieka są jak 
trawa, kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie 
go wiatr, a już go nie ma... czas palenia zależny 
od warunków pogodowych. Prosimy przestrzegać 
załączonych symboli

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.05, 25.01.15
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece pa-
rafinowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki 
woskowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne pla-
stikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze na-
grobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewa-
ne, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady wosko-
we do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie 
spalania, wkłady z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, 
wkłady woskowo - stearynowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zni-
czy nagrobnych z mieszanek woskowo - stearynowo - pa-
rafinowo - olejowych w różnych proporcjach tych skład-
ników, paliwo woskowe, parafinowe, olejowe do naczyń 
z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje 
palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz wkładów 
zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515893 (220) 2020 08 20
(731) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EHe Sport
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielowa, 
z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna sto-
łowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe nie-
papierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], całuny, ceraty 
[obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, 
dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, drogiet 
[tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne ma-
teriały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], 
kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, 
koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi [zasłony], krepa [tka-
nina], krepon, marabut [materiał], materiał lepki przyklejany 
na gorąco, materiał o wzorze trellis, materiały do tapicerki, 
materiały nieprzepuszczające gazów na balony lotnicze, ma-
teriały tekstylne do filtrowania, materiały tekstylne nietkane, 
metki tekstylne, moleskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzu-
ty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], obciągi offsetowe 
z materiałów tekstylnych, obicia ścienne z materiałów tek-
stylnych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe 
narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna do haftu, płótno 
do przewijania niemowląt, podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów tekstyl-
nych, podszewki [tkaniny], podszewki z tkanin do kapeluszy, 
w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli 
z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie 
na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], 
prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, rękawice ką-
pielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety na stół 
niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tkanina], 
sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osuszania szkła 
[ręczniki], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla 
niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty na stół, 
tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina do obuwia, tkanina 
klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina konopna, 
tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry zwierzę-
ce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lnia-
ne, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tkaniny po-
kryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny weł-
niane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny 
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny 
ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty 
tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładki 
do śpiwora, włosianka [materiał na worki], worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, wsypa [bielizna pościelowa], 
wsypy [pokrowce na materace], wyściółki z materiału 
do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 30 anyż, anyż gwiaździ-
sty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożyw-
cze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski goto-
wane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywa-
mi i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), 
bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, 
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chut-
ney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cu-
kier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje 

cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinar-
nych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eterycz-
ne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esen-
cje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie 
danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinar-
nych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, 
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir 
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza 
manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa 
niepalna, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza 
palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [ka-
sza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane da-
nia, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowa-
ne dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód 
naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier 
lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majo-
nez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, 
mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziem-
niaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wy-
trawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cie-
ście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko 
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musz-
tarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napo-
je czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, na-
poje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie 
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czeko-
ladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pa-
łeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka 
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta 
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekola-
dy, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en 
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pi-
kantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pie-
rożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cu-
kierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy-
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, ma-
rynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japoń-
skie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), 
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów 
kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarne-
go [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki na-
turalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wo-
dorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety 
[lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, 
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], 
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syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lo-
dów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie 
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżo-
we, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], 
wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, 
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekola-
dowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodo-
wa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoho-
lowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, 
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania -), moszcz, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie alo-
esu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalko-
holowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje 
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezal-
koholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholo-
we, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, 
pomidory (sok -) [napój], preparaty do produkcji napojów, 
sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne 
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do na-
pojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [na-
poje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do pro-
dukcji -), woda litowa, woda mineralna (produkty do wytwa-
rzania -), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda so-
dowa, woda stołowa.

(210) 516060 (220) 2020 07 15
(731) PAŃSZCZYK JÓZEF OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 

BOROWY, Biały Dunajec
(540) (znak słowny)
(540) Borowy
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rozryw-
kowego w hotelach, usługi rozrywkowe świadczone przez 
hotele, 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), tymczasowe zakwaterowanie, udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie 
kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 

usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, zakwa-
terowanie na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 516491 (220) 2020 07 27
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) GREEN JOY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na ba-
zie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa przetworzone, marynowane, prepa-
rowane, konserwowe, suszone, przekąski na bazie warzyw, pa-
sty warzywne, 30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 516822 (220) 2020 08 05
(731) ALWI-GRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Roczyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALWI GRILL

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe urządzenia do grillowania, meta-
lowe akcesoria do grillowania i wędzenia, metalowe części 
do urządzeń grillujących i do urządzeń do wędzenia, 11 urzą-
dzenia grillujące elektryczne i gazowe w tym elektryczne ze-
stawy do szaszłyków, wędzarnie w tym elektryczne i gazo-
we, pręty rusztowe, rożna, anteny, w tym anteny do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej, urządzenia do pomiaru tempe-
ratury, urządzenia kontrolno pomiarowe, urządzenia monito-
rujące, 35 sprzedaż, w tym internetowa urządzeń grillujących, 
urządzeń do wędzenia, akcesoriów do grillowania i wędze-
nia, części zamiennych do urządzeń grillujących i urządzeń 
do wędzenia, anten w tym anten do odbioru naziemnej te-
lewizji cyfrowej, artykułów elektronicznych i elektrycznych, 
urządzeń: do pomiaru temperatury, kontrolno-pomiarowych 
i monitorujących, reprezentowanie interesów osób trzecich, 
usługi agencji importowo-eksportowej, usługi w zakresie re-
klamy, promocji i marketingu, wydawanie, dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, pro-
spektów, organizacja wystaw i pokazów reklamowych, or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej i internetowej, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pośrednic-
two w wynajmowaniu powierzchni na cele reklamowe.

(210) 516937 (220) 2020 08 10
(731) KRZYŻEWSKI PATRYK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHEDELIC ENERGY DRINK

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 32 napój energetyzujący.



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2021

(210) 517691 (220) 2020 08 31
(731) INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO 

ROZWOJOWY BIOTOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowny)
(540) RanWet
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologicz-
ne preparaty do celów weterynaryjnych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceu-
tyczne], enzymy do celów weterynaryjnych, kultury mi-
kroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, leki do celów 
weterynaryjnych, mazidła, napary lecznicze, pasza lecznicza 
dla zwierząt, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty 
weterynaryjne, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla lu-
dzi i zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 35 usługi han-
dlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
42 badania naukowe, badania naukowe i technologiczne 
związane z mapowaniem patentów, prace badawczo roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby 
kliniczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
44 porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, usługi medyczne, usługi weterynaryjne.

(210) 517731 (220) 2020 09 01
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIPIKOLINA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki sanitarne, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki 
wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produk-
ty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, 
Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmac-
niające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, 
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotech-
nologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, 
Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycz-
nych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny 

stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne, 
Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów me-
dycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże ortope-
dyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wska-
zane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii 
i techniki dentystycznej.

(210) 518203 (220) 2020 09 13
(731) AMG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.25, 29.01.12, 26.01.01, 04.05.21
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, 35 doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące 
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specja-
listyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębior-
stwa, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
usługi doradztwa w zakresie public relations, 42 usługi pro-
jektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych.

(210) 518587 (220) 2020 09 23
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radio lfa

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, 
gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 agencje re-
klamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, badania opinii publicznej, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tek-
stów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
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opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, poszukiwania 
w zakresie patronatu, 38 agencje informacyjne, komunika-
cja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
satelitarna, emisja radiowa, emisja programów telewizyjnych 
i radiowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na po-
stać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sie-
ciach cyfrowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, 
organizowanie konkursów, produkcja muzyczna, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy 
rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], usługi prezenterów muzyki, usługi studia 
nagrań, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu 
audio, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie loterii, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, 42 hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich 
dla potrzeb serwisów informacyjnych, tworzenie i prowa-
dzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, usługi 
w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i rapor-
tów naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów.

(210) 518606 (220) 2020 11 25
(731) SZYMCZUCH OLIWIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO  NAME

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonal-
ne, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w postaci kremów, 
kosmetyki do stosowania na skórę, kremy do twarzy i ciała 
[kosmetyki], kosmetyki kolorowe, kosmetyki do rzęs, prepa-
raty samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, kosme-
tyki do ust, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makija-
żu twarzy, błyszczyki do ust [kosmetyki], tipsy [kosmetyki], 
środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki do paznokci, kremy do ciała [kosmetyki], zmy-
wacze do paznokci [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmety-
ki], podkłady do paznokci [kosmetyki], peelingi do twarzy 
[kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], baza 
podkładowa do paznokci [kosmetyki], kosmetyki do włosów, 
odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], kosmetyki, 
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki  
organiczne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
w formie olejków, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, lakiery do paznokci, preparaty 
do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, kosmetyki do pa-
znokci, odżywki do paznokci, klej do utwardzania paznok-
ci, podkłady do paznokci [kosmetyki], preparaty do kuracji 
paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, powłoki 
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, 41 prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia personelu, usługi 
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i per-
sonelu, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych 
i dzieci, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, 
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postę-
pach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi szkolenia 

zawodowego, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szko-
lenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 44 usługi salonów 
fryzjersko-kosmetycznych, usługi manicure i pedicure, usługi 
pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci.

(210) 519062 (220) 2020 10 05
(731) KMITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.23, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów medycznych.

(210) 519184 (220) 2020 10 07
(731) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUBY GAZETY POLSKIEJ

(531) 03.07.01, 03.07.02, 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 35 badania opinii publicznej, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, impresariat w działalności artystycznej, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ko-
munikacji korporacyjnej, usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finan-
sowania, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 41 usługi 
związane z wszelkimi formami edukacji ludzi, edukacja hi-
storyczna, ekonomiczna i religijna społeczeństwa, kursy ko-
respondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], 
konkursów [edukacja lub rozrywka], widowisk [impresariat], 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, koncer-
tów, publikowanie książek i czasopism, też on-line elektro-
nicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 
usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,  
45 doradztwo duchowe, organizowanie zgromadzeń religij-
nych, organizowanie spotkań politycznych, sprawy sporne 
(usługi pomocy w -), usługi prawne w dziedzinie imigracji, 
usługi serwisów społecznościowych on-line.
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(210) 520240 (220) 2020 10 30
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEN Premium Tea

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, zio-
ła lecznicze, zioła do palenia do celów leczniczych, nalewki 
i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy 
do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 
wszystkie powyższe jako herbaty lub powstałe na bazie 
herbaty, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów 
leczniczych, herbaty z ziół do celów medycznych, 30 herba-
ty, napoje na bazie herbaty.

(210) 520617 (220) 2020 11 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-

-TRANSPORTOWE TRANSHURT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEUS APARTMENTS

(531) 02.01.01, 02.01.22, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 nieruchomości, administrowanie domami 
czynszowymi, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pobieranie czynszu, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania 
(mieszkania), zarządzanie nieruchomością.

(210) 521003 (220) 2020 11 17
(731) Tikkurila Sverige AB, Sztokholm, SE
(540) (znak słowny)
(540) PAINT WITH CARE
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zabezpieczają-
ce przed rdzą i psuciem drewna, barwniki, koloranty, bejce, 
surowe żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztu-
ce, farby i lazury do szklenia, farby podkładowe i podkłady, 
czerwony tlenek ołowiu jako pigment, barwniki do teksty-
liów, lakiery do powlekania brązem i złocenia, rozcieńczalniki 
i zagęszczacze do farb, preparaty zapobiegające rdzewieniu 
i ochronne do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, cegły, 
cementu, betonu, szkła i materiałów ceramicznych budow-
lanych, pokrycia i powłoki (farby), powłoki, glazury, farby 
wapienne, sykatywy [środki wysuszające] do farb, środki wią-
żące do barwników, mieszaniny wody, wapna i pigmentów, 
9 programy komputerowe, oprogramowanie, aplikacja mo-
bilna do wyboru kolorów, informacji o produktach, farbach 
i powłokach, specyfikacji kolorów, informacji o produkcie, 
schematów farb i powłok oraz zarządzania nimi, narzędzia 

[jako oprogramowanie] związane z kolorami przeznaczone 
do definiowania, wybierania i nakładania różnych produktów 
do obróbki powierzchni, w tym farb, powłok i barwników, 
oprogramowanie do obróbki powierzchni do wizualizacji 
koloru domów, budynków lub obiektów, oprogramowanie 
do użytku w mieszaniu i przygotowywaniu farb i barwni-
ków, oprogramowanie do wyszukiwania, odzyskiwania, za-
rządzania, sortowania, selekcji i przechowywania informacji 
dostępnych w Internecie w zakresie obróbki powierzchni, 
oprogramowanie do nagrywania, monitorowania, kompilo-
wania, analizowania, projektowania i przewidywania tren-
dów konsumenckich, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
urządzenia elektroniczne do analizy, pomiaru lub wyświe-
tlania kolorów, oprogramowanie aplikacyjne na urządzenia 
mobilne umożliwiające wyświetlanie w kolorze w czasie 
rzeczywistym, kolorowanie w rzeczywistości wirtualnej, 
elektroniczne udostępnianie takiego wyświetlania, a także 
zawierające kalkulator farb, zestawienia kolorów, listy pro-
duktów i kolorów oraz informacje o sklepie, 16 papier i kar-
ton, tablice ogłoszeniowe z papieru lub kartonu, materiały 
drukowane, fotografie, materiały piśmienne, kleje do mate-
riałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały 
przeznaczone dla artystów, pędzle, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach), wzor-
niki kolorów i karty kolorów, prospekty, afisze, plakaty, prze-
wodniki, matryce, materiały drukowane dotyczące próbek 
kolorów, drukowane materiały informacyjne i instruktażowe 
dotyczące kolorów i ich doboru, pędzle malarskie i wałki 
malarskie, płótna malarskie do użytku w salonach wystawo-
wych do farby i produktów kryjących, które należą do klasy 
16 ze względu na materiały, z których są wykonane, formu-
larze, diagramy i szablony, naklejki [artykuły papiernicze], 
biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], publikacje 
drukowane, rysunki, materiały do modelowania, makiety 
architektoniczne, podręczniki [książki], instrukcje i materiały 
dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), koperty, drukowane 
materiały reklamowe produktów, drukowane reklamy, publi-
kacje promocyjne, plakaty reklamowe, broszury, 35 reklama, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biu-
rowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie udo-
stępnianie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi sklepu 
internetowego w zakresie farb, powłok, pokryć i obróbki po-
wierzchniowej, dotyczące następujących rodzajów towarów: 
chemikalia, farby, pokosty, lakiery, pokrycia i powłoki, środki 
konserwujące przed rdzą i przed niszczeniem drewna, barw-
niki, bejce, surowe żywice naturalne, glazury, detergenty, 
metale w postaci folii i proszku do malowania, zdobienia, 
drukowania i sztuki, materiały drukowane, fotografie, artyku-
ły papiernicze, usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz 
usługi sklepu internetowego w zakresie farb, powłok, pokryć 
i obróbki powierzchniowej, dotyczące następujących rodza-
jów towarów: kleje, materiały dla artystów, pędzle i sprzęt 
malarzy, cylindry i wałki do malowania, szablony (szablony) 
do malowania, folie ochronne z tworzyw sztucznych, folie 
ochronne samoprzylepne, taśmy maskujące, tabele kolo-
rów i karty kolorów, próbki kolorów, materiały instruktażo-
we i dydaktyczne, usługi handlu detalicznego i hurtowego 
oraz usługi sklepu internetowego w zakresie farb, powłok, 
pokryć i obróbki powierzchniowej, dotyczące następują-
cych rodzajów towarów: tworzywa sztuczne do pakowania, 
materiały budowlane, odzież, obuwie, nakrycia głowy, tek-
stylia, tkaniny, zasłony, materiały do pokrywania istniejących 
podłóg i tapet, pokazy towarów, prezentacja produktów 
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w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, zapewnienie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamo-
we ukierunkowane na promowanie działań zwiększających 
świadomości społeczeństwa w kwestii zagadnień i inicjatyw 
dotyczących środowiska i zrównoważonego rozwoju.

(210) 521164 (220) 2020 11 21
(731) DELI2 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD deli2.pl

(531) 24.09.01, 24.09.05, 24.09.24, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 
27.05.13, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.13, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży stacjonarnej i przez internet 
produktów spożywczych.

(210) 521192 (220) 2020 11 20
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Czas niedokonany
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-

tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja 
[reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowa-
nie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie in-
formacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informa-
cji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, produkcja radiowa, filmowa, tele-
wizyjna i kinowa, koncerty muzyczne, prezentacja koncer-
tów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarzą-
dzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi 
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycz-
nych prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów 
śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty mu-
zyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka 
w postaci koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji bi-
letów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem 
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi 
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowa-
dzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w po-



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2021

staci występów koncertowych, usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projekto-
wanie graficzne.

(210) 521260 (220) 2020 11 24
(731) SUENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sueno

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 
preparaty toaletowe, 25 obuwie, odzież, części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 35 usługi zaopatrzenia 
w kosmetyki i galanterię hotelową.

(210) 521337 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 
27.07.24

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521339 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 

terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521340 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521341 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).
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(210) 521342 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521343 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521344 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) P24GO
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521351 (220) 2020 11 24
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) P24
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-

wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521474 (220) 2020 11 27
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521475 (220) 2020 11 27
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521476 (220) 2020 11 27
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW
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(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521477 (220) 2020 11 27
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521478 (220) 2020 11 27
(731) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) P24NOW
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finan-
sowego, przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płat-
ności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz 
inne płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą 
terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi banko-
wości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi związane 
z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje  
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicz-
nego (usługi w zakresie płatności).

(210) 521502 (220) 2020 11 26
(731) ATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATOS OCHRONA

(531) 23.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, informacja o działal-

ności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, 39 chroniony transport przed-
miotów wartościowych,transport samochodami opancerzo-
nymi, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
ochrona osobista, usługi detektywistyczne, usługi w zakresie 
ochrony.

(210) 521605 (220) 2020 12 01
(731) Virgin Enterprises Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) VIRGIN
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub od-
twarzania dźwięku lub obrazu, nagrania audio, nagrania  
audiowizualne, pobieralne nagrania audio, nagrania audiowi-
zualne do pobrania, pobieralna muzyka cyfrowa, podcasty, 
podcasty do pobrania, sprzęt do przetwarzania danych, kom-
putery, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe 
i oprogramowanie komputerowe do pobrania do świadcze-
nia usług bankowych, usług finansowych, usług zarządzania 
rachunkiem bankowym, usług przekazów pieniężnych, usług 
płatniczych, analiz finansowych i sprawozdań finansowych, 
usług zarządzania finansami, zarządzania organizacjami cha-
rytatywnymi oraz usług informacyjnych dotyczących ban-
kowości i finansów, aplikacje mobilne do pobrania do użyt-
ku w związku z usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi  
i finansowymi, usługami przekazów pieniężnych i zarządza-
niem sprawami finansowymi, oprogramowanie aplikacji mo-
bilnych lub interfejsu do telefonów komórkowych i urządzeń 
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania i platformy oprogramo-
wania komputerowego związane z programami lojalnościo-
wymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi, 
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe do pobrania i aplikacje mobilne do pobrania do świad-
czenia usług w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia, 
muzyki i rozrywki, ludzi i planety, telekomunikacji i mediów, 
podróży i wypoczynku, programy komputerowe do zarzą-
dzania danymi, oprogramowanie komputerowe do analizy 
informacji rynkowych, oprogramowanie aplikacji mobilnych 
do użytku w związku z programami lojalnościowymi, nagro-
dami, rabatami i programami motywacyjnymi, oprogramo-
wanie użytkowe do pobrania do użytku w związku z progra-
mami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i programami 
motywacyjnymi, oprogramowanie aplikacji komputerowych 
do przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych 
za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputero-
we i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające połączenie 
z bazami danych i Internetem, urządzenia do strumieniowe-
go przesyłania multimediów cyfrowych, oprogramowanie 
wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie do gier w rzeczy-
wistości wirtualnej, zestawy słuchawkowe do rzeczywistości 
wirtualnej, oprogramowanie do wirtualnych klas, urządzenia 
telekomunikacyjne, mobilne urządzenia telekomunikacyj-
ne, komputery kieszonkowe (PDA), kieszonkowe komputery 
osobiste, telefony komórkowe, pokrowce na telefony komór-
kowe, etui na telefony komórkowe, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, krokomierze, kaski ochronne do uprawiania 
sportu, gogle sportowe, urządzenia do nadawania, transmisji, 
odbierania, przetwarzania, odtwarzania, kodowania i deko-
dowania programów radiowych i telewizyjnych oraz innych 
danych audio, wideo i obrazowych, urządzenia do nadawa-
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nia, transmisji, odbioru, przetwarzania, odtwarzania, kodo-
wania i dekodowania treści mediów cyfrowych, satelity, ma-
gnetyczne nośniki danych, cyfrowe nośniki do nagrywania, 
filmy kinematograficzne, oprogramowanie do gier kompu-
terowych, karty kodowane magnetycznie do przenoszenia 
danych, kodowane karty lojalnościowe, kodowane karty 
podarunkowe, karty wielofunkcyjne do usług finansowych, 
karty obciążeniowe, karty gotówkowe, karty bankowe, karty 
czekowe, karty kredytowe, karty debetowe, kodowane karty 
inteligentne, radia, anteny i anteny do radia, słuchawki do ra-
dia, zestawy radiowe, mobilne radiowe urządzenia nadawcze, 
elementy montażowe do radia, zintegrowane urządzenia au-
dio zawierające odbiorniki radiowe i telewizyjne, radiotelefo-
ny, programy radiowe, elektroniczna baza danych umożliwia-
jąca zarejestrowanym organizacjom charytatywnym obsługę 
darowizn i  ubieganie się o pomoc w postaci darowizn, apa-
ratura i instrumenty dydaktyczne, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, spektrografy astronomiczne, automatyczne czuj-
niki do śledzenia słońca, kable do elektrycznych i optycznych 
systemów transmisji sygnałów, telefony satelitarne, nadajniki 
satelitarne, aparatura naukowa, odbiorniki satelitarne, astro-
metryczne urządzenia i przyrządy pomiarowe, procesory 
satelitarne, urządzenia i przyrządy do odbioru i dekodowania 
transmisji satelitarnych, urządzenia do przetwarzania sygna-
łów, sygnały świetlne lub mechaniczne, urządzenia do trans-
misji sygnałów, części i wyposażenie wszystkich wyżej wy-
mienionych towarów.

(210) 521662 (220) 2020 12 02
(731) SITEK WALDEMAR, ZAWISTOWSKI KRZYSZTOF  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
BARWA SAM SPÓŁKA CYWILNA, Owczarnia

(540) (znak słowny)
(540) MROZO-SYLIKAT
(510), (511) 1 środki wiążące betony i zaprawy murarskie 
w niskich temperaturach.

(210) 521666 (220) 2020 12 02
(731) SITEK WALDEMAR, ZAWISTOWSKI KRZYSZTOF  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
BARWA SAM SPÓŁKA CYWILNA, Owczarnia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIMEK

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 środki wiążące betony i zaprawy murarskie 
w niskich temperaturach.

(210) 521799 (220) 2018 04 27
(731) ADM Protexin Limited, South Petherton, GB
(540) (znak słowny)
(540) Migréa
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne i lecz-
nicze, produkty odżywcze i dietetyczne, witaminy, minerały 
i sole mineralne, dodatki odżywcze, do żywności i do zdro-
wej żywności, preparaty mikrobiologiczne, probiotyczne 
preparaty bakteryjne i probiotyczne suplementy bakteryjne.

(210) 522048 (220) 2020 12 10
(731) ARTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Brow

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, środki toaletowe, prepa-
raty kosmetyczne, kosmetyki do brwi dla profesjonalistów, 
kosmetyki do rzęs, 8 przyrządy ręczne do kosmetycznej 
pielęgnacji brwi, 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkole-
nia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia ze stylizacji brwi 
i rzęs, 44 zabiegi kosmetyczne, higiena i pielęgnacja urody, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi kształtowania 
brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi 
kosmetyczne, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makija-
żu, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
usługi kształtowania i stylizacji brwi, poradnictwo w zakresie 
kształtowania i stylizacji.

(210) 522228 (220) 2020 12 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPL Porty Lotnicze

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety 
dla usług lotniskowych, broszury, czasopisma [periodyki], dru-
kowane karty abonamentowe i vouchery dla usług lotnisko-
wych, artykuły biurowe, drukowane rozkłady, etui na identyfi-
katory [artykuły biurowe], etykiety papierowe odprawionego 
bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, 
druki], fotografie [wydrukowane], kalendarze, katalogi, prze-
pustki i identyfikatory, katalogi, foldery i prospekty, materia-
ły biurowe, marketingowe materiały drukowane, drukowane 
materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały 
wizerunkowe, drukowane publikacje, czasopisma i biuletyny, 
formularze [blankiety, druki], drukowane komunikaty praso-
we, raporty, 20 szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, kon-
strukcje wystawowo-reklamowe, tablice ogłoszeniowe, stojaki 
do wystawiania gazet, stoiska wystawowe, 35 akcje promocyj-
ne, usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, tworzenie 
materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych, 
kampanie reklamowe, badania marketingowe, badania opi-
nii publicznej, badania rynku, badania satysfakcji, badania 
zwyczajów i postaw w celach marketingowych, pogłębione 
analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, filmy i animacje 
wizerunkowe i promocyjne, identyfikacja wizualna marki,  
organizacji pokazów i prezentacji, promocja [reklama] turysty-
ki i podróży, promocja regionu i miasta, marketing usług lotni-
czych i pozalotniczych, system identyfikacji wizualnej lotniska, 
wynajem powierzchni reklamowych, reklama w Internecie 
i Intranecie, wynajem powierzchni pod punkt wystawienni-
czy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron 
internetowych, sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarzą-
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dzanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami 
związanymi z lotnictwem, zarządzanie infrastrukturą lotnisko-
wą i okołolotniskową, inwestycje w infrastrukturę lotniskową 
i okołolotniskową, udostępnianie powierzchni do przeprowa-
dzania badań marketingowych, usługi finansowe (kantory/
banki/bankomaty), wynajem powierzchni komercyjnej pod 
punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lotnisku, 
wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, usługi powier-
nictwa inwestycji, wynajem powierzchni biurowej, 37 usługi 
utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, instalacja 
systemów komputerowych, konserwacja i naprawy obiektów 
i infrastruktury lotniskowej, usługi nadzoru budowlanego, 
usługi myjni samochodowej, usługi warsztatu samochodo-
wego, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi bazy technicznej, 
38 usługi teletechniczne i teleinformatyczne, poczta elek-
troniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, zapew-
nianie łączności radiowej, udostępnianie systemu informacji 
lotniskowej, 39 usługi parkingowe, udostępnianie miejsc po-
stojowych i dróg dojazdowych lotniska, usługi terminalowe 
i pasażerskie, transport po płycie lotniska, usługa szybkiego 
przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast 
Track) oraz pasażera VIP, wynajem powierzchni magazyno-
wej, dystrybucja czasopism, wynajem sprzętu i pojazdów 
lotniskowych, wynajem wózków bagażowych, udostępnianie 
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom stat-
ków powietrznych, udostępnianie infrastruktury lotniska dla 
zaopatrzenia pokładowego, udostępnianie miejsca do parko-
wania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czyn-
ności obsługi naziemnej, udostępnianie miejsc postojowych 
do odladzania statków powietrznych, udostępnianie stano-
wisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, 
udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, usługi 
parkowania samolotów w hangarach, udostępnianie pomo-
stów pasażerskich, udostępnianie urządzeń do zasilania stat-
ków powietrznych w energię elektryczną, przewoź pasaże-
rów, przewóz towarów, obsługa transportu lotniczego, obsłu-
ga pasażersko-bagażowa, obsługa naziemna przewoźników 
lotniczych, ratownictwo lotniskowe, 41 organizacja konfe-
rencji prasowych, imprezy promocyjne, imprezy okoliczno-
ściowe, imprezy firmowe i spotkania biznesowych, szkolenia 
z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, 
lotniskowe szkolenia operacyjne, szkolenia lotniskowe, szkole-
nia korporacyjne, szkolenia BHP, szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, szkolenia w zakresie przepisów ochrony przeciw 
pożarowej i procedur postępowania alarmowego, szkolenia 
ratowników lotniskowej straży pożarnej, usługi publikowania 
tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publi-
kacji elektronicznych, w tym on-line, wycieczki promocyjne 
i edukacyjne, dystrybucja czasopism, udzielanie licencji na ko-
rzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów, usługa filmowania 
i fotografowania, 42 nadzór inwestycyjny, usługi powiernic-
twa inwestycji, systemy informatyczne i rozwiązania techno-
logie, usługi programowania i tworzenia aplikacji, 43 usługi 
gastronomiczne na lotnisku, usługi salonu biznesowego, 
usługi dla pasażerów VIP, 44 ratownictwo medyczne, usłu-
gi medyczne, lotniskowa straż pożarna, 45 usługi w zakresie 
ochrony lotnisk, usługi w zakresie bezpieczeństwa osób i ba-
gażu na lotniskach, konwoje, asysty, eskorty na terenie lotnisk, 
przechowywanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, 
wydawanie przepustek i dostępów, usługi kontroli dostępu 
i bezpieczeństwa statków powietrznych, wynajem urządzeń 
ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługa przechowywania ba-
gażu, lotniskowa straż pożarna, udzielanie licencji na korzysta-
nie ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 522232 (220) 2020 12 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW CHOPIN AIRPORT LOTNISKO CHOPINA 

WARSZAWA

(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bile-
ty dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periody-
ki], drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-
mularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalen-
darze, Katalogi, przepustki i identyfikatory, katalogi, foldery 
i prospekty, materiały biurowe, marketingowe materiały 
drukowane, drukowane materiały informacyjne, drukowane 
materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
drukowane materiały wizerunkowe, drukowane publikacje, 
czasopisma i biuletyny, formularze [blankiety, druki], druko-
wane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, konstrukcje wystawowo-reklamowe, 
tablice ogłoszeniowe, stojaki do wystawiania gazet, stoiska 
wystawowe, 35 akcje promocyjne, usługi marketingowe, re-
klamowe i promocyjne, tworzenie materiałów marketingo-
wych, reklamowych i promocyjnych, kampanie reklamowe, 
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania 
rynku, badania satysfakcji, badania zwyczajów i postaw 
w celach marketingowych, pogłębione analizy statystyczne, 
rynkowe i biznesowe, filmy i animacje wizerunkowe i pro-
mocyjne, identyfikacja wizualna marki, organizacji pokazów 
i prezentacji, promocja [reklama] turystyki i podróży, pro-
mocja regionu i miasta, marketing usług lotniczych i poza-
lotniczych, system identyfikacji wizualnej lotniska, wynajem 
powierzchni reklamowych, reklama w Internecie i Intranecie, 
wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy materia-
łów reklamowych oraz informacyjnych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej,  indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron interne-
towych, sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami związa-
nymi z lotnictwem, zarządzanie infrastrukturą lotniskową 
i okołolotniskową, inwestycje w infrastrukturę lotniskową 
i okołolotniskową, udostępnienie powierzchni do przepro-
wadzania badań marketingowych, usługi finansowe (kan-
tory/banki/bankomaty), wynajem powierzchni komercyjnej 
pod punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lot-
nisku, wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, usługi 
powiernictwa inwestycji, wynajem powierzchni biurowej, 
37 usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, 
instalacja systemów komputerowych, konserwacja i napra-
wy obiektów i infrastruktury lotniskowej, usługi nadzoru bu-
dowlanego, usługi myjni samochodowej, usługi warsztatu 
samochodowego, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi bazy 
technicznej, 38 usługi teletechniczne i teleinformatyczne, 
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-li-
ne kartek z życzeniami, usługi telewizji w obwodzie zamknię-
tym, zapewnianie łączności radiowej, udostępnianie systemu 
informacji lotniskowej, 39 usługi parkingowe, udostępnianie 
miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, usługi ter-
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minalowe i pasażerskie, transport po płycie lotniska, usługa 
szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pa-
sażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, wynajem powierzchni 
magazynowej, dystrybucja czasopism, wynajem sprzętu 
i pojazdów lotniskowych, wynajem wózków bagażowych, 
udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użyt-
kownikom statków powietrznych, udostępnianie infrastruk-
tury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, udostępnianie 
miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wy-
konywania czynności obsługi naziemnej, udostępnianie 
miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, 
udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej 
wraz z wyposażeniem, udostępnianie sortowni bagażu wraz 
z taśmociągami, usługi parkowania samolotów w hangarach, 
udostępnianie pomostów pasażerskich, udostępnianie urzą-
dzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektrycz-
ną, przewóz pasażerów, przewóz towarów, obsługa transpor-
tu lotniczego, obsługa pasażersko-bagażowa, obsługa na-
ziemna przewoźników lotniczych, ratownictwo lotniskowe, 
41 organizacja konferencji prasowych, imprezy promocyjne, 
imprezy okolicznościowe, imprezy firmowe i spotkania biz-
nesowych, szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów 
i pieszych na lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, 
szkolenia lotniskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BHP, 
szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie 
przepisów ochrony przeciw pożarowej i procedur postępo-
wania alarmowego, szkolenia ratowników lotniskowej straży 
pożarnej, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, wynajem 
obiektów sportowych, wynajem strzelnicy, usługa filmowa-
nia i fotografowania, 42 nadzór techniczny nad obiektami lot-
niczymi, usługi programowania i tworzenia aplikacji, hostingi 
stron internetowych, instalacja programów komputerowych, 
43 usługi gastronomiczne na lotnisku, wynajem pomiesz-
czeń szkoleniowych i konferencyjnych, wynajem powierzch-
ni pod wystawy i ekspozycje, udostępnianie pomieszczeń 
do modlitw, 44 ratownictwo medyczne, usługi medyczne, 
45 usługi w zakresie ochrony lotnisk, usługi w zakresie bez-
pieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, konwoje, asysty, 
eskorty na terenie lotnisk, przechowanie przedmiotów 
w biurze rzeczy znalezionych, wydawanie przepustek i do-
stępów, usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków 
powietrznych, wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu 
i bagaży, usługa przechowywania bagażu, lotniskowa straż 
pożarna, udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów 
i multimediów.

(210) 522237 (220) 2020 12 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNISKO CHOPINA WARSZAWA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bile-
ty dla usług lotniskowych, broszury, czasopisma [periody-
ki], drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, artykuły biurowe, drukowane rozkłady, etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, for-

mularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], kalen-
darze, katalogi, przepustki i identyfikatory, katalogi, foldery 
i prospekty, materiały biurowe, marketingowe materiały 
drukowane, drukowane materiały informacyjne, drukowa-
ne materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, drukowane materiały wizerunkowe, drukowane 
publikacje, czasopisma i biuletyny, formularze [blankiety, 
druki], drukowane komunikaty prasowe, raporty, 20 szyldy 
z drewna lub tworzyw sztucznych, konstrukcje wystawo-
wo-reklamowe, tablice ogłoszeniowe, stojaki do wystawia-
nia gazet, stoiska wystawowe, 35 akcje promocyjne, usługi 
marketingowe, reklamowe i promocyjne, tworzenie ma-
teriałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych, 
kampanie reklamowe, badania marketingowe, badania opi-
nii publicznej, badania rynku, badania satysfakcji, badania 
zwyczajów i postaw w celach marketingowych, pogłębio-
ne analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, filmy i ani-
macje wizerunkowe i promocyjne, identyfikacja wizualna 
marki, organizacji pokazów i prezentacji, promocja [rekla-
ma] turystyki i podróży, promocja regionu i miasta, marke-
ting usług lotniczych i pozalotniczych, system identyfikacji 
wizualnej lotniska, wynajem powierzchni reklamowych, 
reklama w Internecie i Intranecie, wynajem powierzchni 
pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz 
informacyjnych, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, optymalizacja stron internetowych, 
sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami związanymi 
z lotnictwem, zarządzanie infrastrukturą lotniskową i oko-
łolotniskową, inwestycje w infrastrukturę lotniskową i oko-
łolotniskową, udostępnianie powierzchni do przeprowa-
dzania badań marketingowych, usługi finansowe (kantory/
banki/bankomaty), wynajem powierzchni komercyjnej pod 
punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lotnisku, 
wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, usługi powier-
nictwa inwestycji, wynajem powierzchni biurowej, 37 usłu-
gi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, insta-
lacja systemów komputerowych, konserwacja i naprawy 
obiektów i infrastruktury lotniskowej, usługi nadzoru bu-
dowlanego, usługi myjni samochodowej, usługi warsztatu 
samochodowego, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi bazy 
technicznej, 38 usługi teletechniczne i teleinformatyczne, 
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-
-line kartek z życzeniami, usługi telewizji w obwodzie za-
mkniętym, zapewnianie łączności radiowej, udostępnianie 
systemu Informacji lotniskowej, 39 usługi parkingowe, udo-
stępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotni-
ska, usługi terminalowe i pasażerskie, transport po płycie 
lotniska, usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeń-
stwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, wy-
najem powierzchni magazynowej, dystrybucja czasopism, 
wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, wynajem wóz-
ków bagażowych, udostępnianie infrastruktury lotniska 
przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, 
udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia po-
kładowego, udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu 
i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi 
naziemnej, udostępnianie miejsc postojowych do odladza-
nia statków powietrznych, udostępnianie stanowisk odpra-
wy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, udostęp-
nianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, usługi parko-
wania samolotów w hangarach, udostępnianie pomostów 
pasażerskich, udostępnianie urządzeń do zasilania statków 
powietrznych w energię elektryczną, przewoź pasażerów, 
przewóz towarów, obsługa transportu lotniczego, obsługa 
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pasażersko-bagażowa, obsługa naziemna przewoźników 
lotniczych, ratownictwo lotniskowe, 41 organizacja kon-
ferencji prasowych, imprezy promocyjne, imprezy oko-
licznościowe, imprezy firmowe i spotkania biznesowych, 
szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych 
na lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, szkolenia lot-
niskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BHP, szkolenia 
ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie przepi-
sów ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania 
alarmowego, szkolenia ratowników lotniskowej straży po-
żarnej, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, wynajem 
obiektów sportowych, wynajem strzelnicy, usługa filmowa-
nia i fotografowania, 42 nadzór techniczny nad obiektami 
lotniczymi, usługi programowania i tworzenia aplikacji, ho-
stingi stron internetowych, instalacja programów kompu-
terowych, 43 usługi gastronomiczne na lotnisku, wynajem 
pomieszczeń szkoleniowych i konferencyjnych, wynajem 
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, udostępnianie po-
mieszczeń do modlitw, 44 ratownictwo medyczne, usłu-
gi medyczne, 45 usługi w zakresie ochrony lotnisk, usługi 
w zakresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, 
konwoje, asysty, eskorty na terenie lotnisk, przechowywa-
nie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, wydawanie 
przepustek i dostępów, usługi kontroli dostępu i bezpie-
czeństwa statków powietrznych, wynajem urządzeń ochro-
ny osób, sprzętu i bagaży, usługa przechowywania bagażu, 
lotniskowa straż pożarna, udzielanie licencji na korzystanie 
ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 522604 (220) 2020 12 23
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) QualiHyal
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, błon śluzo-
wych, włosów, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki 
ochronne, nielecznicze preparaty do higieny, substancje 
chemiczne i biochemiczne przeznaczone do celów ko-
smetycznych, substancje czynne do celów kosmetycznych, 
5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, prepara-
ty do celów medycznych, preparaty do celów medycznych 
w formie globulek, kompresy, maści do celów medycznych, 
płyny do celów medycznych, żele do celów medycznych, 
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, ko-
smetyki do celów medycznych, środki i preparaty higienicz-
ne, substancje chemiczne i biochemiczne przeznaczone 
do celów medycznych, substancje czynne do celów me-
dycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 522794 (220) 2020 12 31
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GETIN BANK
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, 
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, auto-
maty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny li-

czące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia 
do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty 
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów 
scalonych (smart cards - karty „inteligentne”), karty z pamię-
cią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy kompute-
rowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kar-
tom „inteligentnym” współdziałanie z terminalami i czytnika-
mi, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności 
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart 
płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy 
komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach 
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplika-
cyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy 
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowanie 
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania 
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, 16 papier, tektu-
ra i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligator-
skie, materiały fotograficzne, mianowicie albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, fotografie i reprodukcje, materiały pi-
śmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów do-
mowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle ma-
larskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały 
drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa re-
klamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, bro-
szury, foldery, ulotki, prospekty, afisze, plakaty, naklejki, mate-
riały biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
specjalistyczne doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi 
i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, 
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi 
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i go-
spodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, 
promocja sprzedaży, organizowanie aukcji, badania i poszu-
kiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacal-
ności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor-
macji o działalności gospodarczej, czynności biurowe, usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru persone-
lu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadro-
wego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii 
publicznej, usługi prognoz ekonomicznych i analiz rynko-
wych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycz-
nych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, 
opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie 
wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi 
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, usługi systema-
tyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszuki-
wanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące „public rela-
tions”, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie 
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi 



Nr  ZT12/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

w zakresie obsługi programów lojalnościowych i progra-
mów promocyjnych (usługi biurowe), archiwizacja doku-
mentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubez-
pieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, zarządzanie 
majątkiem, usługi finansowania, usługi bankowe, usługi ma-
klerskie, obsługa kont depozytowych, prowadzenie kont de-
pozytowych papierów wartościowych, zarządzanie papiera-
mi wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, 
rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomo-
ści, operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, 
notowania giełdowe, zarządzanie aktywami finansowymi 
(zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradz-
twa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, sporządza-
nie raportów, analiz i opracowań finansowych na zamówie-
nie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakie-
tów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania pro-
spektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do pu-
blicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, 
animatora rynku oraz emitenta, informacje finansowe, mia-
nowicie usługi przygotowywania memorandów informacyj-
nych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi 
spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności 
związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, 
gwarantowanie emisji papierów wartościowych (underwri-
ting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, 
prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie 
papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowa-
dzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia pa-
pierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakie-
tów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie eksper-
tyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo  
finansowe, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach fi-
nansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie 
czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powier-
niczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu wła-
snym i na wspólny rachunek uczestników funduszów po-
wierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy 
powierniczych, zarządzanie towarzystwami, funduszami in-
westycyjnymi i funduszami emerytalnymi, usługi indywidu-
alnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek to-
warzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i ob-
sługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządza-
nie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi akty-
wami, usługi zarządzania ryzykiem, fundusze inwestycyjne 
i powiernicze, usługi depozytowe i kredytowe, usługi broker-
skie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie 
kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków po-
dróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowa-
nie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowa-
dzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek-
tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach 
krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie porę-
czeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu warto-
ściami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmio-
tów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostęp-
nianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie 
w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytel-
nościami, wykonywanie na zlecenie innych banków czynno-
ści bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wy-
dawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termino-
wych operacji finansowych, wykonywanie czynności z za-
kresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, usługi operacji finansowych związanych z li-

kwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa 
w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy 
majątku nieruchomego, organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, sponsorowanie finansowe, informacja o powyż-
szych usługach, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. 
usług, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji drogą  
on-line, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, ob-
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elek-
tronicznego, udostępnianie łączności do przesyłania infor-
macji przez terminale komputerowe, sieci światłowodów, 
telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz 
urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu 
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez termi-
nale komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury 
do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogło-
szeń elektronicznych za pomocą telekomunikacji, usługi 
przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej 
i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, udostępnia-
nie internetowego forum dyskusyjnego, usługi portali komu-
nikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do por-
talu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowy-
mi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i porada-
mi dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy in-
ternetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez In-
ternet, udostępnianie środków łączności umożliwiających 
obsługę klienta przez Internet, usługi w zakresie połączeń 
wzajemnych banków danych, usługi telekomunikacyjne 
do pozyskiwania informacji z banków danych, informacja 
o powyższych usługach, obsługa telekonferencji, przesyłanie 
telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w za-
kresie łączności telefonicznej, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie publi-
kowania on-line, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, cza-
sopism, gazet, publikacje multimedialne, publikacje elektro-
niczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizual-
nych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, 
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie nauczania, 
kształcenia i rozrywki, szkolenia w zakresie bankowości, szko-
lenia związane z finansami, publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, organizowanie konkursów i gier edukacyj-
nych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja 
zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez 
plenerowych, imprez integracyjnych, organizacja i prowa-
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, szkoleń, konkursów, organizowanie wystaw w celach 
sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, 
informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi - nauko-
we i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów informatycznych związanych z finansami, ekspertyzy 
w zakresie komputerów, systemów komputerowych i pro-
gramów komputerowych, konsulting w zakresie kompute-
rów i programów komputerowych, programowanie kompu-
terów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowa-
nia komputerowego, mianowicie programów zapisanych 
we właściwym języku dla danego komputera do użycia 
w komputerach i systemach, dostosowywanie programów 
do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów kompu-
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terowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, 
doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
nie do pobrania do analizowania danych finansowych i gene-
rowania raportów, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego do zarządzania finansami, wypożyczanie progra-
mów komputerowych i oprogramowania komputerowego.

(210) 522863 (220) 2021 01 04
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODOUR NEUTRALISATION

(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.11.02, 26.11.11, 26.11.13, 26.13.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do mycia ciała i wło-
sów z użyciem wody w postaci kremów myjących, lotionów, 
żelów, pianek, szamponów, soli, musów, płynów, produkty 
kosmetyczne do mycia ciała i włosów bez użycia wody w po-
staci kremów myjących, lotionów, żeli, pianek, szamponów, 
mleczek, płynów, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała w postaci 
balsamów, emulsji, kremów, olejków, żeli, lotionów, musów, 
mleczka.

(210) 522871 (220) 2021 01 04
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCO FINI

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 słodycze, cukierki.

(210) 522874 (220) 2021 01 04
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUTRALIZACJA ZAPACHU

(531) 26.01.03, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.11, 26.11.13, 26.13.01, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do mycia ciała i wło-
sów z użyciem wody w postaci kremów myjących, lotionów, 
żelów, pianek, szamponów, soli, musów, płynów, produkty 
kosmetyczne do mycia ciała i włosów bez użycia wody w po-
staci kremów myjących, lotionów, żeli, pianek, szamponów, 
mleczek, płynów, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała w postaci 
balsamów, emulsji, kremów, olejków, żeli, lotionów, musów, 
mleczka.

(210) 522908 (220) 2021 02 24
(731) WYSZYŃSKI MIŁOSZ BEST SHOP EVER, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTLET

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.21, 24.17.07
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Działalność agentów zaj-
mujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, Sprzedaż 
hurtowa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia, zegarów, 
zegarków i biżuterii, elektrycznych artykułów sprzętu do-
mowego, mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego oraz 
pozostałych artykułów użytku domowego, komputerów, 
urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, Sprzedaż deta-
liczna obuwia, wyrobów tekstylnych i skórzanych, zegarków, 
zegarów i biżuterii w wyspecjalizowanych sklepach oraz 
poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-
dzania.

(210) 522919 (220) 2021 01 05
(731) PASIERB TATIANA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JAREK, 
Pikulice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Filloo

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży 
wysyłkowej i przez Internet artykułów odzieżowych, nakryć 
głowy, wykończeń ozdobnych do odzieży i nakryć głowy 
w tym czapek z nadrukiem i reklamowych oraz artykułów 
ze skóry i artykułów sportowych, materiałów drukowanych 
o tematyce dotyczącej odzieży i nakryć głowy, usługi biz-
nesowe w zakresie planowania, zarządzania, projektowania 
i wsparcia działalności gospodarczej zamówień, zakupów, 
zapasów, magazynowania, dystrybucji, obsługi klienta 
w tym organizowanie i obsługa, handlowych lub reklamo-
wych, wystaw, giełd i targów.
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(210) 522985 (220) 2021 01 08
(731) HUDZIAK AGATA DR WHOO KOREAN COSMETICS, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Dr Whoo.
(510), (511) 3 baza pod makijaż, błyszczyk do ust, cienie 
do powiek, emulsje do twarzy, eyelinery, fluid do makijażu, 
kolorowe kosmetyki do oczu, korektor do twarzy, kosme-
tyczne pudry do twarzy, kosmetyki, kosmetyki do brwi, 
kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do rzęs, kosme-
tyki do ust, kosmetyki w postaci różu, kredki do makijażu, 
kredki do oczu, kredki do powiek, kredki do ust, krem ba-
zowy, krem do jasnej karnacji, kremy do twarzy, kremy ko-
rygujące, kremy samoopalające, kremy BB, makijaż do po-
dwajania powiek, maski kosmetyczne, mleczka do dema-
kijażu, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, 
peelingi do twarzy, pianki [kosmetyki], płyny do demaki-
jażu, pomadki do ust, produkty kolorowe do policzków, 
toniki kosmetyczne do twarzy, tusze do rzęs, zestawy 
do makijażu, 35 sprzedaż baz pod makijaż, sprzedaż 
błyszczyków do ust, sprzedaż cieni do powiek, sprzedaż 
emulsji do twarzy, sprzedaż eyelinerów, sprzedaż fluidów 
do makijażu, sprzedaż kolorowych kosmetyków do oczu, 
sprzedaż korektorów do twarzy, sprzedaż kosmetycznych 
pudrów do twarzy, sprzedaż kosmetyków, sprzedaż ko-
smetyków do brwi, sprzedaż kosmetyków do makijażu 
twarzy, sprzedaż kosmetyków do rzęs, sprzedaż kosmety-
ków do ust, sprzedaż kosmetyków w postaci różu, sprze-
daż kredek do makijażu, sprzedaż kredek do oczu, sprze-
daż kredek do powiek, sprzedaż kredek do ust, sprzedaż 
kremów bazowych, sprzedaż kremów do jasnej karnacji, 
sprzedaż kremów do twarzy, sprzedaż kremów korygu-
jących, sprzedaż kremów samoopalających, sprzedaż 
kremów BB, sprzedaż makijażu do podwajania powiek, 
sprzedaż masek kosmetycznych, sprzedaż mleczek do de-
makijażu, sprzedaż palet błyszczyków do ust, sprzedaż 
palet cieni do powiek, sprzedaż peelingów do twarzy, 
sprzedaż pianek [kosmetyki], sprzedaż płynów do dema-
kijażu, sprzedaż pomadek do ust, sprzedaż produktów ko-
lorowych do policzków, sprzedaż toników kosmetycznych 
do twarzy, sprzedaż tuszów do rzęs, sprzedaż zestawów 
do makijażu.

(210) 523020 (220) 2021 01 11
(731) BRICOMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do stero-
wania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, 
oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie bizne-
sowe interaktywne, oprogramowanie, oprogramowanie 
komunikacyjne, oprogramowanie użytkowe, oprogramo-
wanie firmowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramo-
wanie społecznościowe, oprogramowanie interfejsów, 
oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie pośred-
niczące, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogra-
mowanie edukacyjne, oprogramowanie wspomagające, 
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe 

do komputerowych urządzeń zewnętrznych, 35 doradz-
two biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradz-
two w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe 
w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, analizy biznesowe rynków, usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, promocja 
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usłu-
gi zarządzania sprzedażą, konsultacje w zakresie technik 
sprzedaży i programów sprzedaży, marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], marketing internetowy, marketing cy-
frowy, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci 
cyfrowych, 41 szkolenia komputerowe, szkolenia bizneso-
we, edukacja zawodowa, szkolenia w zakresie umiejętno-
ści biznesowych, szkolenie z zakresu sprzedaży, 42 usługi 
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem kom-
puterowym i aplikacjami, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego on-line, 
nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitoro-
wania nadawania, tworzenie oprogramowania kompu-
terowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, naprawa 
oprogramowania komputerowego, integracja oprogra-
mowania komputerowego, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, testowanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie oprogramowania on-line 
nie do pobrania, integracja oprogramowania komputero-
wego, projektowanie i rozwój oprogramowania kompute-
rowego.

(210) 523025 (220) 2021 01 11
(731) FALANDYS KAROL, Trzebownisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KA AMMUNITION

(531) 23.03.13, 23.03.15, 01.01.04, 25.01.06, 24.05.03, 27.05.01
(510), (511) 13 amunicja sportowa, łuska do amunicji za-
płonkowana i bez spłonki, amunicja bojowa i specjalna, 
amunicja myśliwska śrutowa i kulowa, amunicja sztucero-
wa i sygnalizacyjna, amunicja proszkowa, naboje ostrze-
gawcze ślepe, broń, pojemniki, pociski do amunicji, amu-
nicja do broni palnej.

(210) 523044 (220) 2021 01 12
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Jutrzenka Familijne Wieczory Filmowe

(531) 20.01.16, 16.03.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 
słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, wafelki, 
batony, ciastka, ciasteczka, herbatniki, wafle, 41 usługi w za-
kresie organizowania i prowadzenia imprez dla celów kul-
turalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie 
organizowania spektakli widowiskowych, dyskotek i zabaw, 
usługi w zakresie organizowania imprez i zawodów sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie 
i prowadzenie konkursów, usługi w zakresie prowadzenia 
placów gier i zabaw, sal zabaw i przyjęć dla dzieci, usługi 
w zakresie organizowania zajęć rekreacyjno - okolicznościo-
wych.

(210) 523048 (220) 2021 01 12
(731) 357 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO 357

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy wideo, głośniki, kompaktowe dyski 
optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, magnetyczne no-
śniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki 
informacji, mikrofony, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki 
cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki radio-
we, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, 
nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych 
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informa-
cji optyczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki gra-
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki mu-
zyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fono-
graficzne, płyty kompaktowe, procesory tekstu, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, przenośne odtwarzacze 
mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i od-
biorniki radiowe, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wi-
deo, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane 
dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, 
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy sta-
tyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputero-
we, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, 
generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wi-
deo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisa-
ne lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, publikacje 

elektroniczne, programy komputerowe do wykorzystania 
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, 
16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, druki, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, fotografie [wydrukowane], gazety, 
gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki 
okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życzeniami, książ-
ki, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adreso-
we, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], 
notesy, ochronne okładki na książki, okładki na dokumenty, 
papeterie, papier, papier listowy, plakaty reklamowe, plansze, 
pocztówki i widokówki, przybory do pisania, publikacje dru-
kowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, pu-
blikacje reklamowe, taśmy samoprzylepne do celów papier-
niczych lub do użytku domowego, torebki do pakowania 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, 35 agencje infor-
macji handlowej, analizy w zakresie marketingu, aukcje telefo-
niczne, badania i analizy rynku, badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, badanie opinii, badania rynku 
do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie re-
klamy, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarzą-
dzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, han-
dlowe usługi doradcze dotyczące, implementacja i stosowa-
nie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, 
impresariat w działalności artystycznej, kampanie marketin-
gowe, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing 
dotyczący promocji, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, orga-
nizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam 
radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów 
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów rekla-
mowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz ki-
nowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadze-
nie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, pro-
wadzenie i usługi agencji reklamowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama billboardowa, reklama i promo-
cja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i za-
mawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, reklama i usługi handlowe, reklama i usługi re-
klamowe, reklama kinowa, reklama on-line za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama osób 
trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach 
udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radio-
wej, telewizyjnej lub kinowej, reklama poprzez wszystkie pu-
bliczne środki komunikacyjne, reklama radiowa, reklama tele-
wizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży arty-
kułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem prze-
syłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja 
dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamo-
wego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawo-
wanie patronatu medialnego, transkrypcja komunikatów 
i wiadomości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, usługi aukcyjne on-line, usługi 
handlu on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
Internetu, usługi impresariów w działalności artystycznej, wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie zbiorami 
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informatycznymi, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta 
elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego 
i transmisji radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn in-
ternetowych [ISP], elektroniczna transmisja danych i doku-
mentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne 
przekazywanie danych i dokumentów przez terminale kom-
puterowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyła-
nie wiadomości, emisja programów telewizyjnych, emisja 
programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, 
informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne 
i radiowe, komputerowa transmisja informacji udostępnia-
nych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja 
danych drogą radiową, komunikacja przez sieci światłowodo-
we, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja 
przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową 
lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, 
komunikacja telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem 
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łącz-
ność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale 
komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitar-
ne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat 
roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten 
nadajników naziemno - satelitarnych, odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, organizo-
wanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, pocz-
ta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna 
i usługi przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, prze-
syłanie informacji, prowadzenie portalu internetowego 
we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu 
internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu 
i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowa-
dzenie transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewi-
zyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie 
informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (web-mes-
saging), przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyła-
nie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyła-
nie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwię-
ków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji, prze-
syłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty elek-
tronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą 
elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, 
przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą 
sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy 
pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikro-
falowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyj-
nymi, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem świa-
towej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informa-
cyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony 
www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą 
terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia, tele-
grafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednic-
twem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja 
programów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo 
dostępna przez strony główne w Internecie [kamery interne-
towe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmi-
sja programów drogą satelitarną i kablową, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retransmi-

sje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, 
w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie 
stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi 
dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitarnej 
w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie spor-
tu, usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją, 
usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników bizneso-
wych, usługi nadawania drogą kablową i satelitarną, usługi 
nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usłu-
gi on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi pro-
wadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu sa-
telitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu, usługi prze-
syłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi 
telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomuni-
kacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi te-
leksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, usługi w zakresie internetowych emisji radio-
wych, usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomu-
nikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usłu-
gi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwię-
ku lub obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych 
i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania do wi-
tryn internetowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, 
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi 
w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, 
Internetu lub innych środków elektronicznych, wynajem od-
biorczych anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury tele-
komunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej 
sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, 
wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie 
sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń do przekazy-
wania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie in-
formacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania 
sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, 
zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych, zbieranie, opracowywa-
nie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 administro-
wanie loteriami na rzecz osób trzecich, e-learning, interak-
tywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line 
za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci 
komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środ-
ków, organizowanie i prowadzenie konkursów muzycznych, 
w tym przez telefon lub on-line, kursy szkoleniowe, organizo-
wanie i prowadzenie loterii, montaż filmów kinowych, mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów 
radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm 
dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,  
organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, orga-
nizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespon-
dencyjnych, organizowanie spektakli, słuchowisk i przedsta-
wień teatralnych, prezentowanie programów radiowych, 
produkcja i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie 
widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na po-
trzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub pro-
gramów telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, 
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie 
i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowa-
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dzenie agencji artystycznych, przedstawienia plenerowe sta-
nowiące usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów 
radiowych, usługi wydawnicze, w publikowanie książek, au-
diobooków, czasopism, w tym elektronicznych, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowa-
nie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie ma-
teriałów drukowanych, publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie 
piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, usługi przygotowa-
nia i prowadzenia serwisów radiowych i telewizyjnych serwi-
sów informacyjnych, radiowe programy rozrywkowe, realiza-
cja programów radiowych [planowanie], reportaże fotogra-
ficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria programów 
radiowych lub telewizyjnych, selekcja i kompilacja nagrań 
muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby 
trzecie, udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi 
dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamo-
we, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali 
muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, usługi loterii, usługi nauczania, usługi 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkar-
skich, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi repor-
terskie, usługi studia nagrań, usługi udostępniania plików au-
dio i video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i te-
lewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi 
w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, 
koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi 
w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie pu-
blikowania on-line, widowiska muzyczne, widowiska muzycz-
ne na żywo, widowiska teatralne i widowiska muzyczne,  
45 rejestrowanie nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie 
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, do-
radztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie 
własności intelektualnej.

(210) 523068 (220) 2021 01 12
(731) AISOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) (znak słowny)
(540) breneca
(510), (511) 18 portmonetki i portfele, torby uniwersalne, 
torby płócienne, torby plażowe, torby na ramię, małe torby 
dla mężczyzn, torby i portfele skórzane, plecaki, torby-worki, 
saszetki, 24 bielizna pościelowa i koce, pościel, kołdry, po-
szwy na kołdry, poszewki na poduszki [poszwy na podusz-
ki], ozdobne poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, 
prześcieradła, 25 rękawiczki damskie i męskie, paski tekstyl-
ne, ozdobne odzieżowe torebki damskie.

(210) 523069 (220) 2021 01 12
(731) 357 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.05
(510), (511) 9 filmy wideo, głośniki, kompaktowe dyski 
optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, magnetyczne no-
śniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki 
informacji, mikrofony, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki 
cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki radio-
we, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, 
nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych 
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informa-
cji optyczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki gra-
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki mu-
zyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fono-
graficzne, płyty kompaktowe, procesory tekstu, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, przenośne odtwarzacze 
mediów, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, radia i od-
biorniki radiowe, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wi-
deo, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane 
dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, 
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy sta-
tyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputero-
we, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, 
generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wi-
deo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisa-
ne lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, publikacje 
elektroniczne, programy komputerowe do wykorzystania 
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, 
16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, druki, folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, fotografie [wydrukowane], gazety, 
gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki 
okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życzeniami, książ-
ki, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adreso-
we, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], 
notesy, ochronne okładki na książki, okładki na dokumenty, 
papeterie, papier, papier listowy, plakaty reklamowe, plansze, 
pocztówki i widokówki, przybory do pisania, publikacje dru-
kowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, pu-
blikacje reklamowe, taśmy samoprzylepne do celów papier-
niczych lub do użytku domowego, torebki do pakowania 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, 35 agencje infor-
macji handlowej, analizy w zakresie marketingu, aukcje telefo-
niczne, badania i analizy rynku, badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, badanie opinii, badania rynku 
do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie re-
klamy, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarzą-
dzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, han-
dlowe usługi doradcze dotyczące, implementacja i stosowa-
nie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, 
impresariat w działalności artystycznej, kampanie marketin-
gowe, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing 
dotyczący promocji, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, orga-
nizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam 
radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów 
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów rekla-
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mowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz ki-
nowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadze-
nie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, pro-
wadzenie i usługi agencji reklamowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, reklama billboardowa, reklama i promo-
cja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i za-
mawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, reklama i usługi handlowe, reklama i usługi re-
klamowe, reklama kinowa, reklama on-line za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama osób 
trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach 
udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radio-
wej, telewizyjnej lub kinowej, reklama poprzez wszystkie pu-
bliczne środki komunikacyjne, reklama radiowa, reklama tele-
wizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży arty-
kułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem prze-
syłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja 
dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamo-
wego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawo-
wanie patronatu medialnego, transkrypcja komunikatów 
i wiadomości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, usługi aukcyjne on-line, usługi 
handlu on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
Internetu, usługi impresariów w działalności artystycznej, wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta 
elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego 
i transmisji radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn in-
ternetowych [ISP], elektroniczna transmisja danych i doku-
mentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne 
przekazywanie danych i dokumentów przez terminale kom-
puterowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyła-
nie wiadomości, emisja programów telewizyjnych, emisja 
programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, 
informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne 
i radiowe, komputerowa transmisja informacji udostępnia-
nych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja 
danych drogą radiową, komunikacja przez sieci światłowodo-
we, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja 
przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową 
lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, 
komunikacja telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem 
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łącz-
ność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale 
komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitar-
ne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat 
roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne udostępnianie 
czasu dostępu do komputerowych baz danych, organizowa-
nie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta 
elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna 
i usługi przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, prze-
syłanie informacji, prowadzenie portalu internetowego 
we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu 
internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu 
i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowa-
dzenie transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewi-
zyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie 
informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (web-mes-
saging), przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyła-
nie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyła-

nie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwię-
ków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji, prze-
syłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty elek-
tronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą 
elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, 
przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą 
sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy 
pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikro-
falowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyj-
nymi, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem świa-
towej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informa-
cyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony 
www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą 
terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia, tele-
grafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednic-
twem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja 
programów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo 
dostępna przez strony główne w Internecie [kamery interne-
towe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmi-
sja programów drogą satelitarną i kablową, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retransmi-
sje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, 
w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie 
stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi 
dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitarnej 
w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie spor-
tu, usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją, 
usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników bizneso-
wych, usługi nadawania drogą kablową i satelitarną, usługi 
nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usłu-
gi on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi pro-
wadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu sa-
telitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu, usługi prze-
syłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi 
telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomuni-
kacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi te-
leksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, usługi w zakresie internetowych emisji radio-
wych, usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomu-
nikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usłu-
gi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwię-
ku lub obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych 
i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania do wi-
tryn internetowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, 
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi 
w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, 
Internetu lub innych środków elektronicznych, wynajem od-
biorczych anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury tele-
komunikacyjnej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej 
sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, 
wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie 
sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń do przekazy-
wania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie in-
formacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania 
sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
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nych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, 
zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych, zbieranie, opracowywa-
nie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 administro-
wanie loteriami na rzecz osób trzecich, e-learning, interak-
tywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line 
za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci 
komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środ-
ków, organizowanie i prowadzenie konkursów muzycznych, 
w tym przez telefon lub on-line, kursy szkoleniowe, organizo-
wanie i prowadzenie loterii, montaż filmów kinowych, mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów 
radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm 
dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki in-
ternetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, organi-
zowanie kursów edukacyjnych, internetowych, koresponden-
cyjnych, organizowanie spektakli, słuchowisk i przedstawień 
teatralnych, prezentowanie programów radiowych, produk-
cja i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie widowisk 
muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby ra-
diowe, produkcja programów radiowych i/lub programów 
telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządza-
nie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie agen-
cji artystycznych, przedstawienia plenerowe stanowiące usłu-
gi rozrywkowe, przygotowywanie programów radiowych, 
usługi wydawnicze, w publikowanie książek, audiobooków, 
czasopism, w tym elektronicznych, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektro-
niczne on-line nie do pobrania, publikowanie materiałów 
drukowanych, publikowanie materiałów na magnetycznych 
lub optycznych nośnikach danych, publikowanie piosenek, 
publikowanie tekstów i muzyki, usługi przygotowania i pro-
wadzenia serwisów radiowych i telewizyjnych serwisów in-
formacyjnych, radiowe programy rozrywkowe, realizacja pro-
gramów radiowych [planowanie], reportaże fotograficzne, 
reporterskie usługi agencyjne, reżyseria programów radio-
wych lub telewizyjnych, selekcja i kompilacja nagrań muzycz-
nych do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, 
udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi dotyczące 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi 
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edu-
kacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych 
i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie biletów 
na widowiska, usługi loterii, usługi nauczania, usługi organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, 
usługi studia nagrań, usługi udostępniania plików audio i vi-
deo on-line, usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyj-
nej, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w za-
kresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncer-
tów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakre-
sie produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie publikowa-
nia on-line, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne 
na żywo, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, 45 reje-
strowanie nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie własno-
ści intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie 
własności intelektualnej.
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(510), (511) 9 filmy wideo, głośniki, kompaktowe dyski 
optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, magnetyczne no-
śniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośni-
ki informacji, mikrofony, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki 
cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki radio-
we, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, 
nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych 
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki infor-
macji optyczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki 
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty 
fonograficzne, płyty kompaktowe, procesory tekstu, progra-
my gier komputerowych, programy komputerowe jako so-
ftware ładowalny, programy komputerowe nagrane, progra-
my komputerowe systemu operacyjnego, przenośne od-
twarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywania 
dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
radia i odbiorniki radiowe, nagrane, taśmy do nagrywania 
dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, 
taśmy wideo, urządzenia do nagrywania, urządzenia do od-
twarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, za-
pisane dane dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza 
muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, 
obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie 
komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, ma-
gazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania 
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz 
danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optycz-
ne, publikacje elektroniczne, programy komputerowe 
do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez Inter-
net i w sieci globalnej, 16 afisze, plakaty z papieru lub karto-
nu, druki, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, fotogra-
fie [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, 
kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty 
muzyczne z życzeniami, książki, materiały drukowane, mate-
riały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materia-
ły piśmienne], notatniki [notesy], notesy, ochronne okładki 
na książki, okładki na dokumenty, papeterie, papier, papier 
listowy, plakaty reklamowe, plansze, pocztówki i widokówki, 
przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edu-
kacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, ta-
śmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, ulotki, 35 agencje informacji handlowej, analizy 
w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne, badania i analizy 
rynku, badania informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, badanie opinii, badania rynku do celów reklamo-
wych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, a miano-
wicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organiza-
cji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi 
doradcze dotyczące, implementacja i stosowanie porad 
[usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat 
w działalności artystycznej, kampanie marketingowe, kompi-
lacja danych dla osób trzecich, kompilacja informacji w kom-
puterowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja 
danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompila-
cja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, mar-
keting, marketing bezpośredni (reklama), marketing dotyczą-
cy promocji, opracowywanie strategii i pomysłów marketin-
gowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowa-
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nie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, 
pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radio-
wych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów rekla-
mowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marke-
tingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kinowych, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, promowa-
nie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie 
i usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama i promocja sprzeda-
ży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, 
reklama i usługi handlowe, reklama i usługi reklamowe, rekla-
ma kinowa, reklama on-line za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich i prowadze-
nie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełno-
mocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub 
kinowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, 
w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług 
na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania mate-
riałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości rekla-
mowych w sieciach komputerowych, reprodukcja doku-
mentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowe-
go, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowa-
nie patronatu medialnego, transkrypcja komunikatów i wia-
domości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, usługi aukcyjne on-line, usługi 
handlu on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
Internetu, usługi impresariów w działalności artystycznej, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, 38 agencje prasowe, bezpieczna 
poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru ra-
diowego i transmisji radiowej, dzierżawa czasu dostępu 
do witryn internetowych [ISP], elektroniczna transmisja da-
nych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, 
elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez 
terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektro-
niczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewi-
zyjnych, emisja programów radiowych, emisja radiowa, emi-
sja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, internetowe 
stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa transmisja infor-
macji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub termi-
nali, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja przez 
sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale kompu-
terowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez 
transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komu-
nikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja 
za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali kom-
puterowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność 
poprzez terminale komputerowe, mobilna komunikacja ra-
diowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów 
przez sieci satelitarne, nadawanie programów telewizji sate-
litarnej, obsługa chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, 
obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, od-
płatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, pocz-
ta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, 
poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, pocz-
ta elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu 
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, pro-
wadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, 
we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie rozgło-

śni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie trans-
misji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz sa-
telitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adre-
sy internetowe (web-messaging), przesyłanie dalej wiado-
mości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków i obra-
zów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy 
światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą 
satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w za-
kresie danych związanych z pocztą elektroniczną), przesyła-
nie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomo-
ści, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputero-
wych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy kom-
putera, radiofonia, rozpowszechnianie programów radio-
wych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów radio-
wych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalo-
wego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, 
telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), te-
lekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą termi-
nali komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, 
telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem 
terminali komputerowych, transmisja i retransmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostęp-
na przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], 
transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja 
programów drogą satelitarną i kablową, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retrans-
misje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnia-
nie stron internetowych,usługi agencji informacyjnych, usłu-
gi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji satelitar-
nej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie 
sportu, usługi informacyjne on-line, związane z telekomuni-
kacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biz-
nesowych, usługi nadawania drogą kablową i satelitarną, 
usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunika-
cja], usługi on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, 
usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi 
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu, 
usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomuni-
kacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomuni-
kacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światło-
wodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, usługi w zakresie in-
ternetowych emisji radiowych, usługi w zakresie obsługi 
i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmi-
sji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitar-
nej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi 
w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, usłu-
gi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie trans-
misji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń 
przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub in-
nych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten 
satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
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wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputero-
wej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie ka-
nałów łącznościowych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, 
wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożycza-
nie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wy-
pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron inter-
netowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, e-learning, interaktywne i korespondencyjne 
kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połą-
czenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź 
prowadzone za pomocą innych środków, organizowanie 
i prowadzenie konkursów muzycznych, w tym przez telefon 
lub on-line, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie 
loterii, montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie 
dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych, montaż 
programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, 
montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwię-
kowych, nagrywanie muzyki, organizowanie i prowadzenie 
pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie rozrywki internetowej, 
radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
konkursów lub loterii audiotekstowych, organizowanie kur-
sów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, or-
ganizowanie spektakli, słuchowisk i przedstawień teatral-
nych, prezentowanie programów radiowych, produkcja 
i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie widowisk 
muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby ra-
diowe, produkcja programów radiowych i/lub programów 
telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, produk-
cja radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie i sporzą-
dzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie 
agencji artystycznych, przedstawienia plenerowe stanowią-
ce usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów radio-
wych, usługi wydawnicze, w publikowanie książek, audiobo-
oków, czasopism, w tym elektronicznych, publikowanie dro-
gą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie mate-
riałów drukowanych, publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie 
piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, usługi przygoto-
wania i prowadzenia serwisów radiowych i telewizyjnych 
serwisów informacyjnych, radiowe programy rozrywkowe, 
realizacja programów radiowych [planowanie], reportaże fo-
tograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyseria progra-
mów radiowych lub telewizyjnych, selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi fe-
stiwali muzycznych i piosenkarskich, usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska, usługi loterii, usługi naucza-
nia, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, usługi organizowania plebiscytów muzycznych 
i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki radiowej, 
usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi udostępnia-
nia plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania re-
portaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania wido-
wisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kultu-
ralnych, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi 

w zakresie publikowania on-line, widowiska muzyczne, wi-
dowiska muzyczne na żywo, widowiska teatralne i widowi-
ska muzyczne, 45 rejestrowanie nazw domen, usługi nadzo-
ru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawa-
mi autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektual-
nej, licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 523091 (220) 2021 01 13
(731) Loewe IP Holding Ltd., Nicolaides Sea View City, CY
(540) (znak słowny)
(540) Klang
(510), (511) 9 urządzenia i sprzęt audio, urządzenia do na-
grywania dźwięku, elektroniczne urządzenia audio, oprogra-
mowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio, 
sprzęt audio do noszenia na sobie, sprzęt audio zawierający 
wzmacniacze, wzmacniacze, głośniki, głośniki z wbudo-
wanymi wzmacniaczami, obudowy na głośniki, odbiorcze 
zestawy radiowe, odtwarzacze i nagrywarki CD, 20 stojaki 
na sprzęt audio [meble].

(210) 523093 (220) 2021 01 13
(731) Loewe IP Holding Ltd., Nicolaides Sea View City, CY
(540) (znak słowny)
(540) Bild
(510), (511) 9 urządzenia do wyświetlania obrazu, odbiorniki 
telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i wideo, 
telewizory z wbudowanymi odtwarzaczami VCR, odtwarzacza-
mi DVD, wzmacniaczami, odbiornikami radiowymi i/lub połą-
czeniami internetowymi, urządzenia telewizyjne, nagrywarki 
telewizyjne, oprogramowanie dla telewizorów, wyświetlacze 
dla odbiorników telewizyjnych, okulary 3D dla odbiorników 
telewizyjnych, części, części zamienne i akcesoria do wszyst-
kich wymienionych wyżej towarów ujęte w tej klasie, 20 stojaki 
pod telewizor [meble].

(210) 523111 (220) 2021 01 13
(731) FREJ PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELIKATESY Słoiki DĘBNIKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, przetwory z mięsa, 
wyroby wędliniarskie, drób, ryby, wyroby garmażeryjne, wa-
rzywa przetworzone, produkty z warzyw, warzywa konser-
wowe, koncentraty warzywne, owoce przetworzone, owoce 
konserwowe, koncentraty owocowe, produkty z owoców, 
dżemy, marmolady, konfitury, konserwy, przetworzone grzy-
by, sałatki, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, wyroby 
serowarskie, mleko, wyroby mleczarskie, przekąski warzywne, 
przekąski owocowe, przekąski mleczne, gotowe posiłki z mię-
sa, drobiu, ryb, gotowe posiłki z warzyw, owoców, galaretki 
owocowe, 30 pieczywo, wyroby piekarnicze, produkty zbożo-
we, mąki, kasze, makarony, cukry, wyroby cukiernicze, ciasta, 
ciastka, herbatniki, czekolada, cukierki, praliny, budynie, desery, 
kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, 
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kanapki, przekąski piekarnicze, gotowe posiłki z ciasta, kluski, 
pierogi, tarty, tortille, pizza, lody, miody, produkty pszczelar-
skie, przyprawy, sosy, pasty, 32 napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne, wody gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, 
soki warzywne, koncentraty do przygotowywania napojów, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, za po-
średnictwem Internetu oraz za pośrednictwem automatów 
do sprzedaży – w zakresie artykułów żywnościowych, goto-
wych posiłków i napojów, usługi marketingowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży towarów, informacje handlowe i porady 
dla konsumentów, 43 usługi barów, usługi barów szybkiej ob-
sługi, usługi restauracji, usługi kawiarni, usługi kateringowe.

(210) 523113 (220) 2021 01 13
(731) FREJ PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO Słoiki DĘBNIKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, przetwory z mięsa, 
wyroby wędliniarskie, drób, ryby, wyroby garmażeryjne, wa-
rzywa przetworzone, warzywa konserwowe, produkty z wa-
rzyw, koncentraty warzywne, owoce przetworzone, owoce 
konserwowe, koncentraty owocowe, produkty z owoców, 
dżemy, marmolady, konfitury, galaretki owocowe, przetwo-
rzone grzyby, sałatki, zupy, konserwy, tłuszcze jadalne, wyroby 
nabiałowe, wyroby serowarskie, mleko, wyroby mleczarskie, 
przekąski warzywne, przekąski owocowe, przekąski mleczne, 
gotowe posiłki z mięsa, drobiu, ryb, gotowe posiłki z warzyw, 
owoców, 30 pieczywo, wyroby piekarnicze, produkty zbożo-
we, mąki, kasze, makarony, cukry, wyroby cukiernicze, ciasta, 
ciastka, herbatniki, czekolada, cukierki, praliny, budynie, desery, 
kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, 
kanapki, przekąski piekarnicze, gotowe posiłki z ciasta, kluski, 
pierogi, tarty, tortille, pizza, lody, miody, produkty pszczelar-
skie, przyprawy, sosy, pasty, 32 napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne, wody gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, 
soki warzywne, koncentraty do przygotowywania napojów, 
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, za po-
średnictwem Internetu oraz za pośrednictwem automatów 
do sprzedaży – w zakresie artykułów żywnościowych, goto-
wych posiłków i napojów, usługi marketingowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży towarów, informacje handlowe i porady 
dla konsumentów, 43 usługi barów, usługi barów szybkiej ob-
sługi, usługi restauracji, usługi kawiarni, usługi kateringowe.

(210) 523132 (220) 2021 01 14
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOBIC HOME

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 soda oczyszczona spożywcza, wodoro-
węglan sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona),  
35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i go-
spodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: soda oczyszczona 
spożywcza, wodorowęglan sodu do celów spożywczych 
(soda oczyszczona), pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, 
bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie.

(210) 523133 (220) 2021 01 14
(731) ŁOWKIEWICZ JADWIGA, ŁOWKIEWICZ KRZYSZTOF, 

BRONISZEWSKA GABRIELA, BRONISZEWSKI 
SEBASTIAN VISIO SPÓŁKA CYWILNA, Koszalin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPINO

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, 18 walizy, tor-
by podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, skóry 
zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, 
21 ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, gąbki czyszczące, 
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, 27 dywany, chodniki 
i maty, dywaniki i maty samochodowe, chodniki dywanowe, 
chodniki [maty], antypoślizgowe maty prysznicowe.

(210) 523138 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR+ cardio

(531) 02.09.01, 27.05.01, 24.13.09, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
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chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523148 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR UP!

(531) 26.11.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 

kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523154 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR UP!

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
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do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523155 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR essential

(531) 26.11.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-

ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523156 (220) 2021 01 14
(731) INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT 

IM. J. KIELANOWSKIEGO PAN, Jabłonna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM ANALIZY BARIERY OCHRONNEJ 

PRZEWODU POKARMOWEGO

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, materiały naukowe 
i edukacyjne w formie elektronicznej, wydawnictwa audio-
wizualne i multimedialne, e-booki, audiobooki, 16 materiały 
drukowane, publikacje w formie papierowej: periodyki, cza-
sopisma branżowe książki, katalogi, katalogi branżowe, fol-
dery, gazety, broszury, prospekty, ulotki, informatory, druki, 
41 edukacja, organizowanie sympozjów naukowych, konfe-
rencji, kongresów, seminariów, konkursów, usługi kształcenia 
praktycznego, usługi wydawnicze, publikowanie i rozpo-
wszechnianie książek, czasopism, magazynów, periodyków, 
gazet, ulotek, broszur, pomocy naukowych, materiałów edu-
kacyjnych i innych druków, także w formie cyfrowej, jak rów-
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nież publikacji elektronicznych oraz produkcji audiowizual-
nych i multimedialnych, prowadzenie internetowych serwi-
sów informacyjnych i edukacyjnych, 42 badania oraz usługi 
naukowe, projekty badawcze, ekspertyzy naukowe, oceny 
naukowe, usługi badawcze, usługi badawczo - rozwojowe, 
usługi naukowo - badawcze na zwierzętach, badania nauko-
we w dziedzinie medycyny i weterynarii, laboratoria nauko-
wo - badawcze, wynajem aparatury naukowo - badawczej.

(210) 523157 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR essential

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 

z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523158 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR FIT!

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, se-
rum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, prepa-
raty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów 
i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne preparaty do pie-
lęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty 
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowy-
mi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, pre-
paraty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów 
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suple-
menty diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple-
menty diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, her-
baty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do ce-
lów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki 
dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty bio-
technologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, pre-
paraty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady 
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne prepa-
raty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, 
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, 
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i in-
strumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne im-
planty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do lecze-
nia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry że-
lowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów.
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(210) 523177 (220) 2021 01 14
(731) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 butelki, butelki na napoje dla podróżnych, bu-
telki chłodnicze, kubki, pojemniki termoizolacyjne, termosy.

(210) 523180 (220) 2021 01 14
(731) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 przybory do czyszczenia fajek.

(210) 523210 (220) 2021 01 15
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodowe

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 piwo.

(210) 523219 (220) 2021 01 16
(731) GOŁUBIEW DMITRY, Wocław
(540) (znak słowny)
(540) TUSOVKA
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bloczki do pisania, formularze 
[blankiety, druki], druki, kalendarze, arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], 41 dyskoteki, kabarety i dyskoteki, prowadzenie 
dyskotek, usługi klubów [dyskotek], usługi związane z dysko-
tekami, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, usługi rozryw-
kowe świadczone w dyskotekach, informacja o imprezach 
rozrywkowych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, noc-
ne kluby, udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu re-
kreacyjnego, usługi klubów [kabaretowych], usługi klubów 
komediowych, usługi klubów nocnych, usługi klubów noc-
nych [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka], usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], zarządzanie imprezami na rzecz 
klubów sportowych, rozrywka, planowanie i przeprowadza-
nie imprez [rozrywka], rozrywka dostarczana przez systemy 
wideotekstowe, rozrywka on-line, rozrywka w formie przed-
stawień cyrkowych, rozrywka w postaci koncertów, rozryw-
ka w postaci produkcji teatralnych, rozrywka w postaci wy-
stępów tanecznych na żywo, rozrywka w postaci występów 
tanecznych, usługi informacyjne związane z rozrywką, usługi 
informacji telefonicznej związane z rozrywką, usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], rozrywka teatralna, rozryw-
ka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka 

interaktywna on-line, rozrywka interaktywna, planowanie 
przyjęć [rozrywka], świadczenie usług w zakresie karaoke, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, udostępnia-
nie sprzętu do karaoke, udostępnianie urządzeń do karaoke, 
usługi świadczone przez bary karaoke, usługi wypożycza-
nia urządzeń do karaoke, organizowanie festiwali, organi-
zowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali 
w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach 
kulturalnych, organizowanie festiwali związanych z muzyką 
jazzową, usługi festiwali muzycznych, produkcja efektów 
specjalnych do filmów, produkcja filmów, produkcja filmów 
animowanych, produkcja piosenek do filmów, produkcja 
muzycznych filmów wideo, produkcja szkoleniowych fil-
mów wideo, produkcja filmów, spektakli, produkcja filmów 
kinematograficznych, organizowanie festynów w celach roz-
rywkowych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, 
organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, 43 obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, przygotowanie dań 
kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, przygoto-
wanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, 
usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], bary, bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], dostarczanie informacji o usługach barów, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, udzielanie 
informacji w zakresie barów, usługi barów i restauracji, usłu-
gi barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi barów 
typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi, 
usługi barowe, usługi barów z sokami, usługi bufetów w za-
kresie barów koktajlowych, usługi świadczone przez bary 
bistro, usługi snack-barów, usługi barmanów, udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie informa-
cji o zawodzie barmana, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, krótkoterminowy wynajem prze-
strzeni biurowej, wynajem domów letniskowych, wynajem 
domków letniskowych, wynajem pawilonów, wynajem po-
mieszczeń na wystawy, wynajem zakwaterowania na urlop, 
wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem urządzeń 
oświetleniowych do dekoracji obiektów prywatnych, wy-
najem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem 
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania.

(210) 523231 (220) 2021 01 18
(731) GRUDOWSKI PAWEŁ ZAGATTO POLSKA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ZAGATTO
(510), (511) 14 Breloki, biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki 
do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, etui na zegarki, 
zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zega-
ry, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzącz-
ki z metali szlachetnych, 18 Wyroby i artykuły galanteryjne 
ze skóry i materiałów skóropodobnych, takie jak: dyplomat-
ki, aktówki, kufry, torby, torebki, torby podróżne, teczki, etui 
na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski 
skórzane, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, walizki, wa-
lizy, nosidełka dla dzieci, futra inne niż odzież, skórzane pudła 
na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, 
siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 35 Usługi 
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organi-
zowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, 
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności go-
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spodarczej handlowej, usługi księgowości i rachunkowości, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna galanterii skórzanej, biżuterii 
oraz dodatków do odzieży, akcesoriów odzieżowych, sprze-
daż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu galan-
terii skórzanej, biżuterii oraz dodatków do odzieży, akceso-
riów odzieżowych, usługi informacji handlowej dotyczącej 
galanterii skórzanej oraz biżuterii i dodatków do odzieży, ak-
cesoriów odzieżowych, promocja sprzedaży, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie 
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania 
rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i re-
klamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów re-
klamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych 
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, po-
wielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej.

(210) 523238 (220) 2021 01 15
(731) WIJAS KAMIL, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEGASUS

(531) 16.01.08, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 pobieralne programy, programy komputero-
we i inne programy do podręcznych gier z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, programy do gier wideo do pobrania, 
kartridże z nagranymi grami wideo, karty pamięci zawiera-
jące gry, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami 
do gier wideo, urządzenia do gier wideo w postaci konsoli 
do gier z nagranymi grami wideo oraz urządzeń sterujących 
do gier, 28 konsole do gier wideo, konsole do gier wideo 
i akcesoria do nich w postaci gamepadów, kontrolerów, pi-
stoletów, konsole do gier wideo do użytku z ekranem lub 
monitorem zewnętrznym, kontrolery, dżojstiki, gamepady, 
pistolety jako akcesoria do konsol do gier wideo, urządzenia 
do gier komputerowych, sprzęt do gier wideo.

(210) 523239 (220) 2021 01 15
(731) WIJAS KAMIL, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) PEGASUS
(510), (511) 9 pobieralne programy, programy komputero-
we i inne programy do podręcznych gier z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, programy do gier wideo do pobrania, 
kartridże z nagranymi grami wideo, karty pamięci zawiera-
jące gry, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami 
do gier wideo, urządzenia do gier wideo w postaci konsoli 
do gier z nagranymi grami wideo oraz urządzeń sterujących 
do gier, 28 konsole do gier wideo, konsole do gier wideo 
i akcesoria do nich w postaci gamepadów, kontrolerów, pi-
stoletów, konsole do gier wideo do użytku z ekranem lub 
monitorem zewnętrznym, kontrolery, dżojstiki, gamepady, 
pistolety jako akcesoria do konsol do gier wideo, urządzenia 
do gier komputerowych, sprzęt do gier wideo.

(210) 523278 (220) 2021 01 18
(731) KŁOS TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNO-HANDLOWE TAKEMA,  
Rawa Mazowiecka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKEMA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 40 Usługi galwanizacyjne, Obróbka i powleka-
nie powierzchni metalowych.

(210) 523281 (220) 2021 01 18
(731) SOVRANA POLSKA SPÓŁKA JAWNA  

M. SZASTAK, R. KAIM, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fashion CLEANERS

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi prania chemicznego, usługi prania 
wodnego.

(210) 523292 (220) 2021 01 18
(731) ADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Oświęcim

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adeco shop

(531) 20.01.09, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Dodatki do cementu, betonu i zapraw, kleje 
do płytek ceramicznych, kleje do spienionego polistyrenu 
i wełny mineralnej, 2 Farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, pigmenty do farb, 
środki gruntujące pod farby i lakiery stosowane w budownic-
twie na zewnątrz wewnątrz budynków, 19 Tynki syntetyczne 
i mineralne, środki gruntujące pod tynki, cement, mozaikowe 
masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zaprawy klejowo szpa-
chlowe, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym przez Inter-
net, dodatków do cementu, betonu i zapraw, klejów do spie-
nionego polistyrenu i wełny mineralnej, klejów do płytek cera-
micznych, farb, pokostów, lakierów, środków zapobiegających 
korozji i zabezpieczających drewno, pigmentów do farb, środ-
ków gruntujących pod farby i lakiery stosowanych w budow-
nictwie na zewnątrz i wewnątrz budynków, tynków synte-
tycznych i mineralnych, środków gruntujących pod tynki, ce-
mentu, mozaikowych mas tynkarskich zapraw budowlanych, 
zapraw klejowo-szpachlowych,Usługi informacji handlowej, 
pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, pro-
mocja sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, Internetu, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych.
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(210) 523293 (220) 2021 01 18
(731) KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 21 Akcesoria i drobne narzędzia do produkcji 
i dystrybucji lodów, wyrobów cukierniczych i czekoladziar-
skich, w tym łyżki do porcjowania, pojemniki, łyżeczki, ma-
gazynki, kuwety na lody, formy, foremki, stojaki, podstawki, 
termoizolacyjne pojemniki na żywność, worki i końcówki 
do zdobienia ciast, deserów i lodów, 30 Lody, półproduk-
ty i surowce dla lodziarstwa, cukiernictwa, kakao, produkty 
z kakao, czekolada, 41 Organizacja szkoleń i kursów w zakre-
sie lodziarstwa, cukiernictwa i czekoladownictwa.

(210) 523311 (220) 2021 01 19
(731) SZCZEPKOWSKA ANNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Ziutka inspiruje
(510), (511) 16 Artykuły papiernicze, Kleje (do artykułów pi-
śmiennych), Papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tek-
tury, Materiały dla artystów, mianowicie artykuły do rysowa-
nia, malowania i modelowania, Pędzle dla malarzy i artystów, 
Maszyny do pisania i artykuły biurowe, Druki, gazety i czaso-
pisma, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane mate-
riały reklamowe, Gazetki, Magazyny, Katalogi, Ulotki, Oprawy 
książek, Fotografie, Zeszyty, Materiały drukowane, Materiały 
piśmienne, Materiały introligatorskie, Pisaki z końcówką pę-
dzelkową, Materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
urządzeń), Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyrządy 
do pisania, przyrządy malarskie i kreślarskie, Bloki do pisania 
i notesy, Papier nutowy, Zeszyty nutowe, Książki i inne publika-
cje, Podręczniki, Materiały do nauczania, Broszury, Kalendarze, 
Notatniki i notesy podręczne, Zakładki do książek, Plakaty, Pro-
spekty, Skoroszyty na dokumenty, Torby na zakupy z papieru, 
Torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 Usługi pomocy/
pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-bizne-
sowych, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie 
przedsiębiorstwami franchisingowymi, Doradztwo w zakresie 
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, 
Reklama, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie wynajmo-
wania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, 
Usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi 
sprzedaży następujących towarów: artykuły papiernicze, kleje 
(do artykułów piśmiennych), papier i wyroby z papieru, tektu-
ra i wyroby z tektury, artykuły do rysowania oraz malowania 
i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, maszyny do pi-
sania i artykuły biurowe, druki, gazety i czasopisma, drukowa-
ne materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, 
gazetki, magazyny, katalogi, ulotki, oprawy książek, fotografie, 
zeszyty, materiały drukowane, artykuły piśmiennicze, materia-
ły introligatorskie, pisaki z końcówką pędzelkową, materiały 
instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), przybory 
szkolne (artykuły piśmienne), przyrządy do pisania, przyrządy 
malarskie i kreślarskie, bloki do pisania i notesy, papier nutowy, 
zeszyty nutowe, książki i inne publikacje, podręczniki, mate-
riały do nauczania, broszury, kalendarze, notatniki i notesy 

podręczne, zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty, 
skoroszyty na dokumenty, torby na zakupy z papieru, torby 
na zakupy z tworzyw sztucznych, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, maskotki, piłki, piłeczki antystresowe, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, metale w postaci folii i proszku dla malarzy i dekora-
torów, środki do pielęgnacji drewna oraz paneli i mebli, emul-
sje do mebli i drewna, torby, torby podróżne, torebki, portfele, 
portmonetki, walizy, walizeczki, parasole i parasolki, kapelusze, 
etui na klucze, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, 
rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła 
na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, torby antystatyczne, tor-
by przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego oraz 
sprzętu wideo i sprzętu komputerowego, torby na bagażniki 
rowerowe i motocyklowe, torby przystosowane do spaceró-
wek, piórniki, plecaki, parasolki, breloki do kluczy, słuchawki, 
głośniki, termosy, bidony, okulary, zegarki, biżuteria, latarki, 
power banki, pamięci USB, etui, kubki, świeczki, kosmetyki, 
poduszki, krzesła, leżaki, ręczniki, koce, akcesoria kuchenne, 
akcesoria łazienkowe, akcesoria rowerowe, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, kon-
ferencji i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie 
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie 
ustawiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Opraco-
wywanie planów szkoleniowych, systemów ocen pracowni-
czych, Publikowanie, Przygotowywanie tekstów do publikacji, 
Usługi w zakresie publikowania on-line, Usługi doradcze w za-
kresie publikowania, Konsultacje edytorskie, Redagowanie 
tekstów pisanych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek 
i materiałów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydak-
tycznych, Kursy językowe, Organizowanie wystaw związanych 
z kulturą lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania 
rozwojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie 
budowania zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [do-
radztwo szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia 
osobistego, Treningi rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, Treningi zdrowotne i treningi 
fitness, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi w za-
kresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu spraw-
ności fizycznej.

(210) 523312 (220) 2021 01 19
(731) CHORCHOS ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI KADO

(531) 08.05.15, 26.13.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sushi, 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Doradztwo kulinarne, Do-
starczanie informacji o usługach barów, Informacja o usługach 
restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygoto-
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wywania posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Dekorowanie ciast, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności, Do-
starczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, 
Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napo-
jów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach in-
ternetowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankie-
tów, Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usłu-
gi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie pubów, 
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie kantyn, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie gotowa-
nia posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie bankietów, 
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi snack-barów, Usłu-
gi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
z daniami ramen, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji, 
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji sprzedających 
sushi, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi prywatnego klubu picia, 
Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi osobistych ku-
charzy, Usługi pensjonatów, Usługi ogródków piwnych, Usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi mobilnych re-
stauracji, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Usługi kawiarni, Usługi barowe, Usługi barów z sokami, 
Usługi barów piwnych, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
i restauracji, Snack-bary, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla go-
ści, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Rzeźbienie w jedzeniu, Restauracje z grillem, Restau-
racje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje oferujące dania na wynos, Puby, 
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygoto-
wywanie posiłków, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, Winiarnie.

(210) 523316 (220) 2021 01 19
(731) OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI - 

FUNDACJA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIDER

(531) 07.01.09, 07.01.17, 07.01.24, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Przyznawanie nagród w celu wyróżnienia 
przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie spełniania wymo-
gów dedykowanego programu, Przyznawanie certyfikatów 
przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą a spełniającym kryteria ustalonego 
regulaminu i stosującym się do jego zasad, Przyznawanie 
certyfikatów i wyróżnień dla firm wykorzystujących nowe 
rozwiązania materiałowe, technologiczne i organizacyjne 
w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, Admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Admini-
strowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do ce-
lów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Promowa-
nie i przeprowadzanie targów handlowych, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Usługi izby han-
dlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Zapewnianie 
konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlo-
wych, 42 Analiza i ocena dotycząca opracowywania produk-
tów, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, 
Badania przemysłowe obiektów technicznych, Certyfikacja 
[kontrola jakości], Inspekcja towarów w zakresie kontroli jako-
ści, Kontrola jakości materiałów budowlanych, Kontrola jako-
ści ukończonych budynków, Nadzór i inspekcja techniczna, 
Ocena i badanie nieruchomości pod kątem obecności ma-
teriałów niebezpiecznych, Testowanie, analiza i ocena usług 
osób trzecich do celów certyfikacji, Usługi testowania w celu 
certyfikacji jakości lub standardów, Usługi testowania zgod-
ności, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, 
Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologiczne-
go, Usługi w zakresie testów naukowych, Usługi w zakresie 
testów technicznych, Opracowywanie i tworzenie zasad 
programu i regulaminu przyznawania tytułu dla przedsię-
biorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność gospo-
darczą związaną z zarządzaniem i administrowaniem nieru-
chomościami.

(210) 523324 (220) 2021 01 19
(731) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALBICLA
(510), (511) 42 Usługa społecznościowa  w postaci portalu 
społecznościowego, umożliwiającego użytkownikom two-
rzenie kont i profili, zawierających dane osobowe, pozwala-
jących na zaprezentowanie szerokiemu gronu internautów 
siebie oraz sieci swoich kontaktów z innymi ludźmi, wyszu-
kiwanie znajomych i przyjaciół, tworzenie ich list, wysyłanie 
wiadomości i korzystanie  z forum.

(210) 523326 (220) 2021 01 19
(731) ORZEŁ ARKADIUSZ MOTOPROJECT, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOPROJECT

(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 42 Projektowanie 
samochodów.
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(210) 523344 (220) 2021 01 20
(731) POTZ MAKSYMILIAN MONUMENTE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POTZ GENESIS

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Przyrządy zegarmistrzowskie,Artykuły zegar-
mistrzowskie,Zegary,Zegarki,Instrumenty i przyrządy chro-
nometryczne,Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.

(210) 523390 (220) 2021 01 20
(731) DELA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) CyberCent
(510), (511) 35  Usługi w zakresie księgowości i rachunkowo-
ści, rachunkowość komputerowa, księgowość administracyj-
na, rachunkowość, księgowość i audyt, fakturowanie, analizy 
kosztów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 
planowanie, doradztwo podatkowe, przygotowywanie ze-
znań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo 
podatkowe dotyczące prowadzenia rachunków, audyt dzia-
łalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w za-
kresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, fakturowanie, informacja o działalno-
ści gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
przygotowanie listy płac, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, usługi sekretarskie, usługi wypełniania 
zeznań podatkowych, 36 doradztwo finansowe dotyczące 
podatków, doradztwo podatkowe nie dotyczące prowadze-
nia rachunków, analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo 
w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, kapitałowe, 
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pie-
niężnych, transfery elektroniczne wirtualnych walut, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony 
internetowej, udzielanie informacji finansowych, usługi ba-
dań dotyczących finansów.

(210) 523403 (220) 2021 01 21
(731) DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH 

DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK - DARIUSZ FILIPOWICZ, 
Osielsko

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDEK

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 28 Lotnie, Paralotnie, Motolotnie, Spadochro-
ny do paralotni, Skrzydła i części zamienne do nich, Uprząż 
do lotni, paralotni, motolotni i spadochronów oraz pozostałe 
akcesoria, w tym: spadochrony ratunkowe, plecaki do skrzy-
deł, worki i torby transportowe do skrzydeł, kontenery 

do spadochronów ratunkowych, kokpity, karabinki, pylony, 
wskaźniki wiatru, rozpórki do tandemów, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Latawce, 35 Reklamy radiowe i telewizyjne, Rekla-
my za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), Analizy rynkowe, Badania rynku, Badania opinii 
publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Edytorskie usługi w zakresie reklamy, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, Sprzedaż na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów deta-
licznych i hurtowych artykułów i sprzętu sportowego, Sprze-
daż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych odzieży sportowej, 
lotni, paralotni, motolotni, spadochronów, latawców, skrzy-
deł i części zamiennych do nich, Sprzedaż na rzecz osób trze-
cich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicz-
nych i hurtowych uprzęży do lotni, paralotni, motolotni i spa-
dochronów oraz pozostałych akcesoriów, w tym: spadochro-
nów ratunkowych, plecaków do skrzydeł, worków i toreb 
transportowych do skrzydeł, kontenerów do spadochronów 
ratunkowych, kokpitów, karabinków, pylonów, wskaźników 
wiatru, rozpórek do tandemów, namiotów, portfeli, saszetek 
biodrowych.

(210) 523407 (220) 2021 01 21
(731) BRZOZOWSKI JANUSZ, KOLATOR GRZEGORZ,  

PYDA TOMASZ JTG SPÓŁKA CYWILNA, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JTG REFRACTORY LININGS

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 11 Piece do topienia [do celów przemysłowy-
ch],Piece do użytku przemysłowego.

(210) 523408 (220) 2021 01 21
(731) KORGA ŁUKASZ PATENTPRO, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PatentPro

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Usługi prawne, Usługi 
wsparcia prawnego, Porady prawne i zastępstwo proceso-
we, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelek-
tualnej, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi praw-
ne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
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związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Do-
radztwo prawne związane z prawami własności intelektu-
alnej, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie pa-
tentami, Usługi rzeczników patentowych, Usługi kancelarii 
patentowych, Doradztwo w zakresie patentów, Usługi praw-
ne z zakresu wykorzystywania patentów.

(210) 523583 (220) 2021 01 26
(731) KLEPACKI PIOTR, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMEDICUM

(531) 24.13.09, 26.04.02, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie suple-
mentów diety, preparatów dietetycznych w sklepie detalicz-
nym, hurtowni również za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej - strony internetowej.

(210) 523588 (220) 2021 01 25
(731) AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Averton Sterling TALENT & CAPITAL SLINGSHOT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.11
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 

pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze 
dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące promocji, 
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi doradcze 
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, usługi konsultacyjne i do-
radcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze 
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 36 Analizy 
finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach finanso-
wych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwe-
stycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, 
usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, 
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, 
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi do-
radcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo 
- ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, 
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi zbierania fundu-
szy za pośrednictwem strony crowdfunding, usługi inwesty-
cyjne, administrowanie i zarządzanie inwestycjami, pośred-
nictwo inwestycyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie 
inwestycji, monitorowanie wyników inwestycji, usługi w za-
kresie funduszy i spółek inwestycyjnych, tworzenie fundu-
szy i spółek inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie 
funduszami i spółkami inwestycyjnymi, planowanie, moni-
torowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy 
inwestycyjnych, planowanie, monitorowanie, obsługa, repre-
zentowanie i dystrybucja praw uczestnictwa w alternatyw-
nych spółkach inwestycyjnych, zarządzanie portfelem finan-
sowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, 
usługi w zakresie zarządzania aktywami, administrowanie 
i zarządzanie finansowe spółkami, usługi finansowe w zakre-
sie alternatywnych spółek inwestycyjnych.

(210) 523646 (220) 2021 01 26
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PIECZYWO ZIARNISTE o niskim indeksie 
glikemicznym

(531) 27.05.01, 05.07.02, 24.17.02
(510), (511) 5 Pieczywo dla diabetyków, Artykuły spożyw-
cze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Żywność 
dla diabetyków, Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, 
Drożdże, Zakwas chlebowy, Mieszanki do robienia pieczywa, 
Mieszanki do chleba, Polepszacze do mąki, Preparaty zbożo-
we, Artykuły spożywcze ze zbóż.

(210) 523647 (220) 2021 01 26
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHLEB ZIARNISTY o niskim indeksie glikemicznym

(531) 27.05.01, 29.01.11, 05.07.02, 24.17.02
(510), (511) 5 Pieczywo dla diabetyków, Artykuły spożyw-
cze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Żywność 
dla diabetyków, Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, 
Drożdże, Zakwas chlebowy, Mieszanki do robienia pieczywa, 
Mieszanki do chleba, Polepszacze do mąki, Preparaty zbożo-
we, Artykuły spożywcze ze zbóż.

(210) 523704 (220) 2021 01 27
(731) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH  

GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIIP GAS INSIDE INFORMATION PLATFORM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.04, 26.05.99, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, 
azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, 
Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Dodatki deter-
gentowe do benzyny, 4 Gaz ziemny i skroplony gaz ziem-
ny, paliwa, w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, 
Produkty ropopochodne, mianowicie: parafina, benzyna, 
nafta, olej napędowy, olej bazowy, cerezyna, eter nafto-
wy, mazut, wazelina, produkty naftowe uzyskane z rafina-
cji ropy naftowej, produkty uboczne ropy naftowej, Do-
datki niechemiczne do paliw, Sprężony gaz ziemny CNG, 
skroplony gaz ziemny LNG, 6 Rurociągi, zbiorniki do prze-
chowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdzielniki 
z metalu, w tym rury doprowadzające gaz, Budowlane 
materiały metalowe, Materiały z metali nieszlachetnych 

i elementy budowlane i konstrukcyjne, Rudy metali, Rury 
i rurociągi metalowe, Metalowe zbiorniki i butle do gazu 
pod ciśnieniem, Ukształtowane części metalowe do urzą-
dzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężo-
nego, Kratownice metalowe, Metalowe kołnierze i krany, 
7 Urządzenia do przetwarzania ropy, Maszyny do użytku 
w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł 
energii, Generatory gazu, Maszyny i obrabiarki dla górnic-
twa, kopalnictwa i budownictwa, Dmuchawy do spręża-
nia, zasysania i transportu gazu, Maszyny do rafinacji ropy 
naftowej, Wyciągi kopalniane, 11 Urządzenia do oświe-
tlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chło-
dzenia, suszenia, Urządzenia kontrolujące przepływ gazu  
(zawory gazowe), Urządzenia i instalacje gazowe do oświe-
tlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, go-
towania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, Urządzenia 
regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur 
gazowych, Akcesoria i części do wszystkich wyżej wymie-
nionych urządzeń i instalacji, 35 Usługi w zakresie sprze-
daży gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw 
gazowych i ciekłych, Usługi w zakresie sprzedaży ropy 
naftowej w baryłkach, Pośredniczenie w zawieraniu trans-
akcji handlowych i umów dla osób trzecich w zakresie 
dystrybucji i magazynowania gazu, Analizy rynku, Usługi 
aukcyjne, Usługi aukcyjne on-line, Organizowanie aukcji, 
Prowadzenie aukcji, Organizowanie sprzedaży w try-
bie aukcji i przetargów publicznych, Prowadzenie aukcji 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi han-
dlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednic-
twem Internetu, Gromadzenie informacji dla firm, Infor-
macja handlowa, Udostępnianie skomputeryzowanych 
informacji handlowych, Udzielanie informacji związanych 
z ww. usługami, 37 Usługi budowlane, Naprawy systemów 
doprowadzania gazu, Naprawy infrastruktury przesyło-
wej gazu ziemnego, Naprawy instalacji do zaopatrzenia 
w energię, Instalacja systemów rurociągów, Instalacja 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 
Instalacja systemów rurociągów do przesyłania cieczy, 
Budowa, instalacja, konserwacja i naprawy infrastruktury 
do transportu gazu, w tym rurociągów i terminali gazu 
skroplonego, Usługi w zakresie napraw i konserwacji ma-
szyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz do-
radztwo i konserwacja w tym zakresie, Usługi w zakresie 
górniczych robót wydobywczych, Usługi w zakresie mon-
tażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wenty-
lacyjnych, Usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, 
Usługi stacji paliw i autogazu, Usługi w zakresie eksploata-
cji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Usługi w zakresie 
budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, Usługi 
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów 
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elek-
trotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, Udzie-
lanie informacji związanych z ww. usługami, Usługi dorad-
cze w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 Telekomu-
nikacja, Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, 
Usługi telegraficzne, Usługi w zakresie transmisji danych 
i teleinformatyki, Usługi w zakresie radiokomunikacji, Prze-
syłanie informacji cyfrowych, Przekazywanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, Zapewnianie dostę-
pu do informacji w Internecie, Transmisja informacji z baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
39 Magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu ziem-
nego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i cie-
kłych, ropy naftowej, Usługi w zakresie transportu i maga-
zynowania towarów, Usługi w zakresie dystrybucji i prze-
syłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego 
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i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, Usługi 
w zakresie transportu poprzez rurociągi, Transport gazu 
przez rurociągi, Transport morski gazu ziemnego skro-
plonego, Usługi w zakresie bezzbiornikowego magazy-
nowania gazu ziemnego i składowania odpadów w zło-
żach, Usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie energii 
[dystrybucja], Usługi informacyjne i doradcze w związku 
z dystrybucją energii, Udzielanie informacji związanych 
z ww. usługami, 40 Usługi w zakresie wytwarzania energii, 
Usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy 
naftowej i produktów jej rafinacji, Usługi w zakresie wy-
twarzania produktów rafinacji, Usługi w zakresie wytwa-
rzania paliw, Usługi w zakresie produkcji ciepła, Skraplanie 
gazu ziemnego, Usługi doradcze w zakresie wyżej wymie-
nionych usług, 41 Publikowanie, Publikowanie dokumen-
tów, Publikowanie tekstów, Publikowanie elektroniczne, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieral-
nych), Publikowanie druków w formie elektronicznej, Usłu-
gi w zakresie publikacji biuletynów, Publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, 42 Badania oraz usługi 
- naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepsza-
nie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi inżynierskie, zwłaszcza w dziedzinie transportu gazu, 
zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz używania gazu 
ziemnego, Opracowywanie projektów technicznych, Do-
radztwo techniczne w kwestiach transportu i magazyno-
wania gazów i cieczy, Usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji 
i używania energii, Usługi w zakresie badań, prac badaw-
czych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projek-
towania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, 
Usługi w zakresie planowania urbanistycznego, Udzielanie 
informacji związanych z ww. usługami.

(210) 523743 (220) 2021 01 26
(731) KENAR PIOTR, Iwonicz-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) FINANSE CZASU
(510), (511) 16 Poradniki [podręczniki], Poradniki z zakresu 
finansów, Poradniki z zakresu finansów osobistych, Porad-
niki z zakresu ekonomii, Poradniki z zakresu life coachingu, 
41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szko-
lenia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia dla młodzieży, Co-
aching w zakresie życia osobistego [life coaching], Usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Kursy samoświadomości [szkolenia], Szko-
lenia z zakresu finansów osobistych, Szkolenia z zakresu 
finansów, Szkolenia z zakresu ekonomii, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Prowadzenie konferencji edu-
kacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Prowa-
dzenie konferencji z zakresu finansów, Prowadzenie kon-
ferencji z zakresu finansów osobistych, Prowadzenie kon-
ferencji z zakresu ekonomii, Prowadzenie konferencji z za-
kresu life coachingu, Organizacja i prowadzenie wykładów 
z zakresu finansów, Organizacja i prowadzenie wykładów 
z zakresu finansów osobistych, Organizacja i prowadzenie 
wykładów z zakresu ekonomii, Organizacja i prowadzenie 
wykładów z zakresu life coachingu, Wydawanie poradni-
ków szkoleniowych, Szkolenia w formie e-learningu.

(210) 523745 (220) 2021 01 26
(731) WÓJCIK MATEUSZ FIRMA GEODEZYJNO- 

-KARTOGRAFICZNA GEO’S, Sępólno-Krajeńskie
(540) (znak słowny)
(540) GEOX
(510), (511) 42 Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, 
Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Pomiary geodezyjne.

(210) 523749 (220) 2021 01 28
(731) GAMRAT MICHAŁ, Szczytniki
(540) (znak słowny)
(540) PRIMULATOR
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego związane 
z urządzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żyw-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładza-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzenia-
mi do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Dostarcza-
nie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie biznesowych 
informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych on-line, Dostarczanie infor-
macji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem internetu, Dostarczanie informacji handlo-
wych, Dostarczanie informacji handlowych z interneto-
wych baz danych, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Usługi impor-
towo - eksportowe, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie 
druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych on-line, Reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama  
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Reklama, Reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, Promowanie i przeprowadzanie targów handlo-
wych, Prowadzenie pokazów handlowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, 37 Czyszczenie maszyn, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do przetwarzania napojów, Instalacja urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie sprzętu kuchennego, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa lub 
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa 
lub konserwacja automatów sprzedających, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń mrożących, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żyw-
ności lub napojów, Naprawa lub konserwacja urządzeń 
do gotowania, Remont maszyn, Przegląd maszyn, Kon-
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serwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa do-
mowego i kuchennych, Serwis urządzeń elektronicznych, 
Konserwacja urządzeń do przetwarzania napojów, Na-
prawa urządzeń do gotowania, Regularne serwisowanie 
urządzeń do chłodzenia, Konserwacja urządzeń automa-
tycznych, 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe, 
Pokazy [do celów szkoleniowych], Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia persone-
lu, Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Szkolenie 
i instruktaż, Szkolenia dotyczące elektroniki.

(210) 523755 (220) 2021 01 27
(731) ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) LOV100
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, w za-
kresie towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, 
Przygotowywanie reklam, Udostępnianie miejsca na stro-
nach internetowych na reklamę towarów i usług, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, Badania rynku, 
Usługi public relations, Analizy i badania rynkowe, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Usługi programów lojalnościowych dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych dla klientów i programów motywacyjnych, Admi-
nistrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, 
Zarządzanie bazami danych, Usługi promocyjne polega-
jące na przyznawaniu punktów premiowych.

(210) 523756 (220) 2021 01 27
(731) ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) VOSEDO
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, w za-
kresie towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, 
Przygotowywanie reklam, Udostępnianie miejsca na stro-
nach internetowych na reklamę towarów i usług, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, Badania rynku, 
Usługi public relations, Analizy i badania rynkowe, Publi-
kowanie tekstów reklamowych: Pokazy towarów, Usługi 
programów lojalnościowych. motywacyjnych i promocyj-
nych, Usługi programów lojalnościowych dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych dla klientów i programów motywacyjnych, Admi-
nistrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, 
Zarządzanie bazami danych, Usługi promocyjne polega-
jące na przyznawaniu punktów premiowych.

(210) 523763 (220) 2021 01 28
(731) BLESIŃSKI ROBERT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ulica Piotrkowska BIEG ulicą PIOTRKOWSKĄ

(531) 02.01.08, 06.07.01, 25.05.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi 
w zakresie reklamy, Organizowanie wystaw w celach rekla-
mowych, 41 Organizowanie imprez rozrywkowych, sporto-
wych i kulturalnych, Publikowanie tekstów (innych niż rekla-
mowe), nagrań dźwiękowych, filmów, w tym za pośrednic-
twem sieci internetowej.

(210) 523764 (220) 2021 01 28
(731) NOWICKI ALEKS ALEX, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shelter me

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, Odzież 
gotowa, Bluzki, Dzianina [odzież], T-shirty z krótkim i długim 
rękawem, Spodnie, Podkoszulki, Odzież sportowa, Koszulki 
sportowe z krótkimi i długimi rękawami, Koszulki z krótkim 
lub z długim rękawem, Legginsy, Chustki na głowę, Czapki 
jako nakrycia głowy, Długie luźne stroje, Dzianina jako odzież, 
Kamizelki, Kombinezony jako odzież, Koszule, Koszule z krót-
kimi rękawami, Kurtki jako odzież, Kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem, wiatrem i deszczem, Mufki jako odzież, 
Nakrycia głowy, Odzież, Odzież z imitacji skóry, Odzież z la-
teksu, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie jako odzież, Opaski 
na głowę, Paski jako odzież, Pikowane kurtki jako odzież, Pi-
żamy, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skar-
petki, Spódnice, Spódnico - spodenki, Stroje plażowe, Stroje 
kąpielowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienki na szelkach 
do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, Wyprawki dziecięce jako odzież, spodnie, 
bluzki, koszule, bluzy, dresy, kombinezony, majtki, maski 
ochronne [odzież], płaszcze, rękawiczki, 35 Usługi sklepów 
detalicznych stacjonarnych i on-line oferujące do sprzedaży: 
odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, odzież gotową, bluz-
ki, dzianiny [odzież], t-shirty z krótkimi i długim rękawem, 
spodnie, podkoszulki, odzież sportową, koszulki sportowe 
z krótkimi i długimi rękawami, koszulki z krótkim lub z długim 
rękawem, legginsy, chustki na głowę, czapki jako nakrycia 
głowy, długie luźne stroje, dzianiny jako odzież, kamizelki, 
kombinezony jako odzież, koszule, koszule z krótkimi ręka-
wami, kurtki jako odzież, kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem, wiatrem i deszczem, mufki jako odzież, nakrycia 
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głowy, odzież, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież 
ze skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, pa-
ski jako odzież, pikowane kurtki jako odzież, piżamy, podko-
szulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki, spód-
nice, spódnico - spodenki, stroje plażowe, stroje kąpielowe, 
stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia 
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, wyprawki dziecięce jako odzież, spodnie, bluzki, 
koszule, bluzy, dresy, kombinezony, majtki, maski ochronne 
[odzież], płaszcze, rękawiczki, Pokazy mody, towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Gromadzenie informacji handlowych, Zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu w sklepach stacjonarnych 
i on-line, Marketing internetowy, Marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], Przetwarzanie danych, Materiały reklamowe 
on-line, Reklamy on-line, Wynajem przestrzeni reklamowej 
on-line.

(210) 523773 (220) 2021 01 27
(731) VIPERPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPERPRINT

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Druki, Materiały drukowane i artykuły papier-
nicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne 
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Ma-
teriały piśmienne, Papier i karton, Folia, Torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Cienkie przezroczyste folie samoprzylega-
jące do pakowania, Drukowane materiały opakowaniowe 
z papieru, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka 
na prezenty, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Opa-
kowania kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, Akwaforty [grafika], Drukowane 
reprodukcje obrazów, Figurki wykonane z papieru, Obrazy 
i zdjęcia, Odbitki, Odbitki artystyczne graficzne, Prace malar-
skie i kaligraficzne, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], 
Rysunki, Statuetki z masy papierowej, Arkusze do trawienia, 
Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do wykłada-
nia półek, Chusteczki higieniczne, Dekoracje na środek stołu 
z papieru, Japoński papier rękodzielniczy, Karty z próbkami 
kolorów, Kokardy papierowe, Linijki, Materiały do modelo-
wania, Materiały do rysowania, Ołówki, Ozdoby papierowe 
na przyjęcia, Pędzle, Plakietki papierowe, Plansze, płytki gra-
werskie, Dyplomy drukowane, Płótna dla artystów, Płótna 
malarskie, Przybory do szkicowania, Przykładnice [do ryso-
wania], Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami [artykuły 
szkolne], Tworzywa sztuczne do modelowania, Wałki do na-
kładania farby, Wstążki papierowe, Wyposażenie dla arty-
stów, rzemieślników i modelarzy, Zeszyty, Zeszyty do pisania 
lub rysowania, Wzory tapet ściennych, Papierowe etykietki 
na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki 
do archiwizacji dokumentów [segregatory], Pojemniki kar-
tonowe, Pojemniki wykonane z papieru, Pudełka kartonowe 
lub papierowe, Rozetki papierowe, Torby papierowe, Torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 

Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Szablony  
[artykuły piśmienne], Etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], Organizery [stojaki] na notatki, Stojaki na dokumenty, 
Stojaki na papier [wyposażenie biurowe], Ramki i stojaki 
do fotografii, Aktówki [artykuły biurowe], Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], 
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki [artykuły papier-
nicze], Identyfikatory [artykuły biurowe], Papierowe etykietki 
identyfikacyjne, Indeksy, skorowidze, Karty pocztowe, Koper-
ty [artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Matryce, Notat-
niki [notesy], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opłat-
ki do pieczętowania, Papier w arkuszach [artykuły piśmien-
ne], Podkładki na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem,  
Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki sto-
łowe, Podkładki pod kufle do piwa, Przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], Segregatory, Skoroszyty, Taśma klejąca, [materia-
ły piśmienne], Teczki [artykuły biurowe], Teczki na dokumen-
ty, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], 
Zakładki, Zakładki samoprzylepne, Zakładki do książek, Bloki 
papierowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety adresowe, 
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Kalendarze, Kalendarze 
na biurko, Kalendarze ścienne, Kartki do notowania, Kartki 
okolicznościowe, Karty czyste, Karty indeksowe, Kołonotat-
niki, Koperty, Kostki do notowania, Litery i cyfry papierowe, 
Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Maty na biurko, Naklejki, Nalepki, Notatniki, 
Notesy, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Organizery do użytku 
biurowego, Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Papier 
firmowy, Papierowe materiały biurowe, Pieczątki biurowe, 
Pieczątki pamiątkowe [plomby], Pieczęcie opłatkowe, Prze-
kładki do zeszytów, Terminarze, Drukowane foldery informa-
cyjne i reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamy drukowane, 
Afisze, Plakaty, Almanachy [roczniki], Arkusze informacyjne, 
Bilety, Biuletyny [materiały drukowane], Bloczki do notowa-
nia zamówień, Broszury, Cenniki, Chorągiewki papierowe, 
Czasopisma [periodyki], Częściowo drukowane formularze, 
Druki handlowe, Drukowane ankiety, Drukowane emblema-
ty, Drukowane etykietki papierowe, Jadłospisy, Karty menu, 
Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane karty 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane wzory, Zaproszenia, Zawiadomienia, Drukowane 
znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dzien-
niki, Fiszki, Formularze [blankiety, druki], Fotografie, Gazety, 
Reprodukcje graficzne, Karty do kolekcjonowania, Karty 
drukowane, Katalogi, Komiksy, Krzyżówki, Książki, Kwestio-
nariusze drukowane, Nadruki, Periodyki, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Plany, Znaczki, Pocz-
tówki i widokówki, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki in-
struktażowe, Prospekty, Przewodniki drukowane, Publikacje 
drukowane, Reklamy drukowane, Ulotki, Wizytówki, Wykroje 
do szycia, Wzory papierowe, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Tuby z tektury, Koszulki na dokumenty do użytku biurowe-
go, Mapy, Zawieszki tekturowe, Papierowe metki [zawieszki], 
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Usługi handlu hurtowego lub sprzedaży deta-
licznej lub sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: maski ochronne, maski na twarz, osło-
ny ochronne twarzy, materiały drukowane, podkładki pod 
myszki, druki, materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, materiały filtracyjne z papie-
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ru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały 
piśmienne, papier, karton, folia, wyroby z kartonu i papieru 
w tym drukowane, wyroby z folii w tym drukowane, pudeł-
ka, obrazy i zdjęcia, reprodukcje graficzne, rysunki, materiały 
do modelowania, materiały i przyrządy do rysowania, ka-
lendarze, artykuły i materiały biurowe, artykuły reklamowe, 
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, drukowane materiały reklamowe i okolicz-
nościowe, tapety, 40 Drukowanie, Nadruk wzorów na po-
kryciach ściennych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadru-
kowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, 
Usługi drukowania, Usługi w zakresie drukowania materiałów 
papierniczych.

(210) 523790 (220) 2021 01 29
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SKLEP FIRMOWY Promocja RAMA 

PLAKATOWA

(531) 07.01.25, 05.01.03, 05.01.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.15, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, w tym internetowej, pro-
duktów spożywczych.

(210) 523792 (220) 2021 01 29
(731) JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi 
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wykony-
wanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych w szczegól-
ności w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego 
na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmo-
wych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mie-
nia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach 
ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mecha-
nicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, 
naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalo-
wania, montaż zewnętrznych systemów ochrony, telewizji 
przemysłowej, kontroli dostępu video bramofonów, obsługa 
serwisowa na zlecenie, montaż i konserwacja instalacji an-
tenowych, konserwacja systemów alarmowych, usługi po-
rządkowe (sprzątanie i czyszczenie obiektów), 39 Transport, 
Transport (usługi nawigacji -), Usługi przewozu, Konwojowa-
nie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów warto-
ściowych lub niebezpiecznych, 45 Usługi w zakresie zapew-
niania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Działalność 
dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska w szcze-

gólności w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej łub 
doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyła-
nych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
urządzeniach i systemach alarmowych, (monitoring wizyjny).

(210) 523799 (220) 2021 01 29
(731) JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.01, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi 
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wykony-
wanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych w szczegól-
ności w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego 
na: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmo-
wych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mie-
nia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach 
ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mecha-
nicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, 
naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalo-
wania, montaż zewnętrznych systemów ochrony, telewizji 
przemysłowej, kontroli dostępu video-bramofonów, obsłu-
ga serwisowa na zlecenie, montaż i konserwacja instalacji 
antenowych, konserwacja systemów alarmowych, usługi 
porządkowe (sprzątanie i czyszczenie obiektów), 39 Trans-
port, Transport (usługi nawigacji -), Usługi przewozu, Kon-
wojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów 
wartościowych lub niebezpiecznych, 45 Usługi w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Dzia-
łalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska 
w szczególności w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: 
stałej łub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów 
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektro-
nicznych urządzeniach i systemach alarmowych, (monito-
ring wizyjny).

(210) 523800 (220) 2021 01 27
(731) HURAS PIOTR FIRMÓWKI.PL, Blachownia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firmowki.pl
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(531) 01.15.15, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Druki, Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyj-
ne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,  
Materiały piśmienne, Papier i karton, Folia, Torebki oraz ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Cienkie przezroczyste folie samo-
przylegające do pakowania, Drukowane materiały opako-
waniowe z papieru, Folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartono-
we pudełka na prezenty, Koperty na butelki z kartonu lub 
papieru, Opakowania kartonowe, Opakowania na prezenty, 
Opakowania z tworzyw sztucznych, Akwaforty [grafika], Dru-
kowane reprodukcje obrazów, Figurki wykonane z papieru, 
Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Odbitki artystyczne graficzne, Pra-
ce malarskie i kaligraficzne, Reprezentacje graficzne [rysun-
ki, obrazy], Rysunki, Statuetki z masy papierowej, Arkusze 
do trawienia, Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych 
do wykładania półek, Chusteczki higieniczne, Dekoracje 
na środek stołu z papieru, Japoński papier rękodzielniczy, Kar-
ty z próbkami kolorów, Kokardy papierowe, Linijki, Materiały 
do modelowania, Materiały do rysowania, Ołówki, Ozdoby 
papierowe na przyjęcia, Pędzle, Plakietki papierowe, Plansze, 
płytki grawerskie, Dyplomy drukowane, Płótna dla artystów, 
Płótna malarskie, Przybory do szkicowania, Przykładnice 
[do rysowania], Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami 
[artykuły szkolne], Tworzywa sztuczne do modelowania, 
Wałki do nakładania farby, Wstążki papierowe, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zeszyty, Zeszyty 
do pisania lub rysowania, Wzory tapet ściennych, Papierowe 
etykietki na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Po-
jemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], Pojem-
niki kartonowe, Pojemniki wykonane z papieru, Pudełka kar-
tonowe lub papierowe, Rozetki papierowe, Torby papierowe, 
Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torebki do pa-
kowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucz-
nych, Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Szablony  
[artykuły piśmienne], Etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], Organizery [stojaki] na notatki, Stojaki na dokumenty, 
Stojaki na papier [wyposażenie biurowe], Ramki i stojaki 
do fotografii, Aktówki [artykuły biurowe], Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], 
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki [artykuły papier-
nicze], Identyfikatory [artykuły biurowe], Papierowe etykietki 
identyfikacyjne, Indeksy, skorowidze, Karty pocztowe, Koper-
ty [artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Matryce, Notat-
niki [notesy], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opłat-
ki do pieczętowania, Papier w arkuszach [artykuły piśmien-
ne], Podkładki na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem,  
Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki sto-
łowe, Podkładki pod kufle do piwa, Przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], Segregatory, Skoroszyty, Taśma klejąca [materia-
ły piśmienne], Teczki [artykuły biurowe], Teczki na dokumen-
ty, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], 
Zakładki, Zakładki samoprzylepne, Zakładki do książek, Bloki 
papierowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety adresowe, 
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Kalendarze, Kalendarze 
na biurko, Kalendarze ścienne, Kartki do notowania, Kartki 
okolicznościowe, Karty czyste, Karty indeksowe, Kołonotat-
niki, Koperty, Kostki do notowania, Litery i cyfry papierowe, 
Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Maty na biurko, Naklejki, Nalepki, Notatniki, 
Notesy, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Organizery do użytku 
biurowego, Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Papier 
firmowy, Papierowe materiały biurowe, Pieczątki biurowe, 
Pieczątki pamiątkowe [plomby], Pieczęcie opłatkowe, Prze-
kładki do zeszytów, Terminarze, Drukowane foldery informa-

cyjne i reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamy drukowane, 
Afisze, plakaty, Almanachy [roczniki], Arkusze informacyjne, 
Bilety, Biuletyny [materiały drukowane], Bloczki do notowa-
nia zamówień, Broszury, Cenniki, Chorągiewki papierowe, 
Czasopisma [periodyki], Częściowo drukowane formularze, 
Druki handlowe, Drukowane ankiety, Drukowane emblema-
ty, Drukowane etykietki papierowe, Jadłospisy, Karty menu, 
Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane karty 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane wzory, Zaproszenia, Zawiadomienia, Drukowane 
znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dzien-
niki, Fiszki, Formularze [blankiety, druki], Fotografie, Gazety, 
Reprodukcje graficzne, Karty do kolekcjonowania, Karty 
drukowane, Katalogi, Komiksy, Krzyżówki, Książki, Kwestio-
nariusze drukowane, Nadruki, Periodyki, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Plany, Znaczki, Pocz-
tówki i widokówki, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki in-
struktażowe, Prospekty, Przewodniki drukowane, Publikacje 
drukowane, Reklamy drukowane, Ulotki, Wizytówki, Wykroje 
do szycia, Wzory papierowe, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Tuby z tektury, Koszulki na dokumenty do użytku biurowe-
go, Mapy, Zawieszki tekturowe, Papierowe metki [zawieszki], 
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Usługi handlu hurtowego lub sprzedaży deta-
licznej lub sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: maski ochronne, maski na twarz, osło-
ny ochronne twarzy, materiały drukowane, podkładki pod 
myszki, druki, materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, materiały filtracyjne z papie-
ru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały 
piśmienne, papier, karton, folia, wyroby z kartonu i papieru 
w tym drukowane, wyroby z folii w tym drukowane, pudeł-
ka, obrazy i zdjęcia, reprodukcje graficzne, rysunki, materiały 
do modelowania, materiały i przyrządy do rysowania, ka-
lendarze, artykuły i materiały biurowe, artykuły reklamowe, 
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, drukowane materiały reklamowe i okolicz-
nościowe, tapety, 40 Drukowanie, Nadruk wzorów na po-
kryciach ściennych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadru-
kowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, 
Usługi drukowania, Usługi w zakresie drukowania materiałów 
papierniczych.

(210) 523807 (220) 2021 01 29
(731) TIME OUT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) timeout.clinic

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich 
produktów jak: mydła, środki perfumeryjne, wody zapa-
chowe, olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększa-
jące, kosmetyczki, torby, pędzle, gąbki, lusterka, grzebienie 
i szczotki do włosów, akcesoria do włosów, ręczniki, szlafroki,  
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41 Nauczanie, Kształcenie, Organizacja szkoleń, warsztatów 
i konferencji, Rozrywka, 44 Usługi prowadzenia salonów 
piękności, Usługi medyczne, Usługi medycyny estetycznej, 
Usługi chirurgii plastycznej, Usługi kosmetologów, Usługi 
prowadzenia klinik medycznych, klinik medycyny estetycz-
nej, chirurgii plastycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjer-
skie, Usługi w zakresie ochrony urody i zdrowia, Usługi ma-
sażów leczniczych, relaksujących i pielęgnacyjnych, Usługi 
solarium, Sauna, Usługi w zakresie indywidualnej stylizacji 
wyglądu, Doradztwo w zakresie wizażu, Usługi spa, Usłu-
gi wellness, Usługi w zakresie zabiegów odchudzających,  
Doradztwo w zakresie pielęgnacji urody oraz stosowania 
kosmetyków, Usługi dietetyczne, Usługi z zakresu fizjoterapii.

(210) 523818 (220) 2021 01 29
(731) ALABRUDZIŃSKA MARTA DZIECKO W CHUŚCIE. 

HABITAT, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Wszechnica noszącego rodzica
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Doradztwo w zakre-
sie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,  
Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowe-
go, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szko-
leniowe), Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacyjne 
usługi doradcze, Kursy korespondencyjne, nauka na odle-
głość, Kursy szkoleniowe, Nauka indywidualna, Opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie podręcz-
ników edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organiza-
cja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja sympo-
zjów dotyczących edukacji, Organizacja szkoleń, Organiza-
cja warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych.

(210) 523836 (220) 2021 01 30
(731) BATTERBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 20 Pojemniki do pakowania niemetalowe, Pojem-
niki niemetalowe do transportu, Pojemniki do przenoszenia 
niemetalowe, Pojemniki ognioodporne.

(210) 523883 (220) 2021 01 28
(731) COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA 

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

(540) NATURAQUA

(531) 06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Wody pitne, wody smakowe, wody mine-
ralne i gazowane, Napoje bezalkoholowe, napoje energe-
tyczne i napoje sportowe, Napoje owocowe i soki, Woda 
kokosowa, Syropy, koncentraty, proszki i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 523885 (220) 2021 01 28
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLESA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 Łóżko tapicerowane.

(210) 523886 (220) 2021 01 28
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAKOMA BOTANICALS
(510), (511) 29 Produkty mleczarskie, w szczególności jo-
gurty, Desery jogurtowe, Jogurty kremowe, Jogurty sma-
kowe, Napoje jogurtowe, Jogurty nisko - tłuszczowe, Wege-
tariańskie i wegańskie zamienniki i substytuty produktów 
mleczarskich.

(210) 523889 (220) 2021 02 01
(731) KLUB SPORTOWY LUBLINIANKA JUNIOR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS LUBLINIANKA
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(531) 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 24.01.03, 24.01.09, 26.03.01, 
26.03.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Reklama, wynajem miejsc i czasu na ogłosze-
nia reklamowe, sprzedaż, także za pośrednictwem Internetu 
niżej wymienionych towarów z naniesionymi: klubowym 
logo i klubowym oznaczeniem słownym: odzieży sportowej 
i galanterii odzieżowej, koszulek, t-shirtów, bluzek, szortów, 
szali, szalików, czapek, czapek z daszkiem, apaszek, krawa-
tów, skarpet, chorągiewek, banerów, flag, obuwia sporto-
wego, pucharów, kieliszków i szklanek, parasoli, parawanów, 
piłek, plecaków, toreb, torebek, portfeli, portmonetek, brelo-
ków, etui na telefony, długopisy, długopisów, kosmetyków, 
opakowań do napojów bezalkoholowych i alkoholowych, 
toreb papierowych, worków foliowych, oprawek na doku-
menty, katalogów, kalendarzy, plakatów, folderów, pocztó-
wek, podkładek pod myszy komputerowe, pamiątek spor-
towych, biletów i karnetów na imprezy sportowe i rozryw-
kowe, 41 Usługi w zakresie organizowania zawodów spor-
towych, usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych 
i rekreacyjnych, organizowanie pokazów, szkolenie i treningi 
w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie kon-
kursów rozrywkowych, organizowanie imprez połączonych 
z wręczaniem nagród za osiągnięcia sportowe, edukacja 
sportowa, nauczanie i kształcenie praktyczne, informacja 
o edukacji, usługi publikowania elektronicznego on-line ksią-
żek i periodyków o tematyce sportowej, usługi publikowania 
książek, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) 
o tematyce sportowej, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych innych 
niż reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych o tema-
tyce sportowej, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych udostępnianych, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line, wypożyczanie książek i periodyków 
o tematyce sportowej, fotoreportaże o tematyce sportowej, 
organizowanie imprez plenerowych, usługi dotyczące orga-
nizowania szkoleń, organizowanie i obsługa konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(210) 523922 (220) 2021 02 01
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Chciwy Potwór
(510), (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [pod-
ręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry kom-
puterowe, Przenośne [podręczne] gry wideo, Elektroniczne 
gry edukacyjne, Elektroniczne gry planszowe, Gry dostępne 
na platformach elektronicznych, Artykuły sportowe i gimna-
styczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne.

(210) 523936 (220) 2021 01 29
(731) ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPLANER

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Działalność obiektów kulturalnych, w tym ga-
lerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, 
świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych.

(210) 523949 (220) 2021 02 02
(731) CHLEBICKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Maporto Relief
(510), (511) 7 Przenośniki i pasy do przenośników, Liny 
przenośnikowe, Dmuchawy elektryczne, Urządzenia 
do przenoszenia i transportu, Rozpylacze insektycydów 
[narzędzia ręczne, elektryczne], Rozpylacze [maszyny] 
do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobój-
czych, Rozpylacze [maszyny] do rozpylania środków owa-
dobójczych w ogrodzie, Elektryczne rozpylacze w postaci 
plecaków do noszenia na plecach, Rozpylacze elektrycz-
ne, 9 Torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, Torby przystosowane do noszenia aparatów fo-
tograficznych, Torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, Torby specjalnie przystosowane do aparatów fo-
tograficznych i sprzętu fotograficznego, Torby specjalnie 
przystosowane do projektorów, Futerały na komputery 
przenośne, Futerały na obiektywy, Futerały na przenośne 
odtwarzacze muzyczne, Futerały na przyrządy fotogra-
ficzne, Futerały do przenoszenia odbiorników radiowych, 
13 Futerały przystosowane do przenoszenia broni palnej, 
Torby na amunicję, 15 Futerały do przenoszenia keybo-
ardów, Torby specjalnie przystosowane do przechowy-
wania instrumentów muzycznych, 18 Nosidełka [pleca-
ki] do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki do noszenia 
niemowląt, Plecaki dla wędrowników, Torby turystyczne, 
Uprzęże, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 
Osprzęt do uprzęży, Stelaże na plecy do noszenia dzieci, 
Artykuły podróżne [walizki, torby], Nosidełka dla zwierząt 
[torby], Podróżne (torby -), Tekstylne torby na zakupy, Tor-
by alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do noszenia nie-
mowląt przez ramię, Torby na kółkach, Torby na narzędzia, 
puste, Torby na piesze wycieczki, Torby na zakupy na kół-
kach, Torby podróżne, Torby przenośne, Torby sportowe, 
Torby wodoodporne, Uniwersalne torby gimnastyczne, 
Uniwersalne torby sportowe, Walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Uni-
wersalne torby sportowe na kółkach, Kije trekkingowe, 
28 Futerały przystosowane do noszenia artykułów sporto-
wych, Dopasowane pokrowce na narty, Futerały na narty, 
Narty zjazdowe, Torby na narty, Narty wodne, Narty skibo-
ardowe, Narty, Dopasowane pokrowce na kije narciarskie, 
Kije [artykuły sportowe], Kije do nordic walking, Kije nar-
ciarskie, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez.

(210) 524023 (220) 2021 02 01
(731) PROJEKT BEETHOVENA - PROJEKT ECHO - 122 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJE miejsce
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(531) 27.05.01, 26.01.14, 26.01.18, 02.07.02
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, 
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, na-
klejki, materiały piśmienne, zeszyty, 21 Naczynia stołowe oraz 
naczynia do picia, 25 Ubrania w tym koszule, bluzki, kombi-
nezony, nakrycia głowy, 35 Reklama, Analiza kosztów, księ-
gowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie no-
śników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, 36 Usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie 
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości grunto-
wych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż 
i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 Usłu-
gi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 
39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 Publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 Bary szybkiej 
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wy-
najmowanie sal na posiedzenia.

(210) 524042 (220) 2021 02 03
(731) ŁĄCKI MICHAŁ MIGLACK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stajnia Aldovia
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Bryczesy, Skarpety jeździec-
kie, Nakrycia głowy, Czapki, Kapelusze, Kominy jeździeckie, Buty 
do jazdy konnej, Kaski jeździeckie, Rękawiczki jeździeckie, Ochra-
niacze pleców jeździeckie, 39 Wynajmowanie koni, 41 Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego do jazdy konnej, Usługi 
trenerskie, Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, 
Kultura fizyczna, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie obozów sportowych, Organizowanie zajęć sporto-
wych, Zawody sportowe (organizowanie -), 43 Hotele dla koni,  
44 Hodowla koni, Usługi w zakresie pielęgnacji koni.

(210) 524046 (220) 2021 02 03
(731) ŁĄCKI MICHAŁ MIGLACK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAJNIA ALDOVIA

(531) 27.05.01, 03.03.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Bryczesy, Skarpety jeździec-
kie, Nakrycia głowy, Czapki, Kapelusze, Kominy jeździeckie, Buty 
do jazdy konnej, Kaski jeździeckie, Rękawiczki jeździeckie, Ochra-
niacze pleców jeździeckie, 39 Wynajmowanie koni, 41 Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego do jazdy konnej, Usługi 
trenerskie, Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, 
Kultura fizyczna, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie obozów sportowych, Organizowanie zajęć sporto-
wych, Zawody sportowe (organizowanie -), 43 Hotele dla koni,  
44 Hodowla koni, Usługi w zakresie pielęgnacji koni.

(210) 524052 (220) 2021 02 02
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) SECRETO DEL CARIBE
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, wina, wódki, rum, konia-
ki, likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.

(210) 524054 (220) 2021 02 02
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) ISLA CARIBE
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, wina, wódki, rum, konia-
ki, likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.

(210) 524061 (220) 2021 02 03
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biflorin ELEKTROLITY

(531) 29.01.13, 01.15.24, 01.15.25, 26.04.16
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do ce-
lów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suple-
menty diety, Preparaty probiotyczne do celów medycz-
nych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory 
w układzie trawiennym, Probiotyczne preparaty bakteryjne 
do użytku medycznego, Leki dla ludzi, Farmaceutyki i natu-
ralne środki lecznicze.

(210) 524062 (220) 2021 02 03
(731) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biflorin IBS
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(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.15.01, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do ce-
lów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suple-
menty diety, Preparaty probiotyczne do celów medycz-
nych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory 
w układzie trawiennym, Probiotyczne preparaty bakteryjne 
do użytku medycznego, Leki dla ludzi, Farmaceutyki i natu-
ralne środki lecznicze.

(210) 524073 (220) 2021 02 02
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 26.13.01
(510), (511) 18 Skóra, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 Reklama.

(210) 524085 (220) 2021 02 03
(731) HOME AIR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOGBOX

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 
29.01.13

(510), (511) 11 Filtry powietrza, Urządzenia do oczyszczania 
powietrza, Urządzenia do dezodoryzacji powietrza, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Aparatura i maszyny do oczysz-
czania powietrza, Urządzenia i maszyny do oczyszczania 
powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: 
filtry powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, urzą-
dzenia do dezodoryzacji powietrza, instalacje do filtrowania 
powietrza, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, 
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza.

(210) 524099 (220) 2021 02 03
(731) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Dove MEN +CARE - for all - MANKINDNESS

(531) 03.07.11, 03.07.24, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eterycz-
ne, Kosmetyki, Wody kolońskie, Wody toaletowe, Preparaty 
do depilacji, Szampony, Odżywki, Balsamy do włosów, Kremo-
we mydło do ciała, Krem do mycia rąk, Preparaty do kąpieli, 
nie do celów leczniczych, Płyn do kąpieli, Żele pod prysznic, 
Środki do mycia ciała, Olejki pod prysznic, Płyny po goleniu, 
Preparaty do golenia, Płyny nawilżające, Perfumy, Dezodo-
ranty dla ludzi, Antyperspiranty [kosmetyki toaletowe], Krem 
do rąk, Balsamy kosmetyczne, Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Balsamy do ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry (spray), Toniki, Kremy 
oczyszczające (kosmetyki), Mleczka oczyszczające do celów 
toaletowych, Preparaty do opalania, Chusteczki wstępnie na-
sączone do oczyszczania skóry, Chusteczki nasączone płyna-
mi kosmetycznymi, Preparaty do pielęgnacji włosów, Balsamy 
do włosów, Odżywki w płynie, Brylantyna, Preparaty zmięk-
czające włosy, Szampony w proszku, Preparaty toaletowe.

(210) 524175 (220) 2021 02 05
(731) JUROWSKI ADAM BOLESŁAW, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) IDŹ ZA GŁOSEM SERA
(510), (511) 29 Produkty serowarskie.

(210) 524227 (220) 2021 02 07
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GIEWONT
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Meta-
lowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, blacho-
dachówka, panele dachowe metalowe, Metalowe rynny, 
Dachowe rynny metalowe, metalowe elementy systemów 
rynnowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, dachów-
ka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny nie-
metalowe, dachowe rynny niemetalowe, niemetalowe ele-
menty systemów rynnowych.

(210) 524231 (220) 2021 02 07
(731) MATEJKO WOJCIECH MATMED, MATMEDIA, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) matmedia

(531) 03.07.24, 29.01.13, 27.05.01, 04.03.25
(510), (511) 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania do prze-
twarzania danych, Aktualizacja oprogramowania do smartfonów, 
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów kom-
puterowych, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo 



Nr  ZT12/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 55

specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, 
Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, 
Programowanie oprogramowania do portali internetowych, 
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Programowa-
nie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programowanie 
oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Projekto-
wanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Opraco-
wywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogra-
mowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Programo-
wanie stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem 
i projektowaniem stron internetowych, Tworzenie zapisanych 
elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, 
Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo 
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji 
komputerowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych.

(210) 524233 (220) 2021 02 07
(731) BARAN MARCIN, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKOWNIA OPAKOWANIA WYSYŁKOWE

(531) 04.05.03, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie: folii do pakowania, folii bąbelkowej, folii stretch, 
dyspenserów do folii, taśm ostrzegawczych, taśm klejących, 
taśm spinających, taśm do bandowania, kopert bąbelko-
wych oraz innych akcesoriów do pakowania.

(210) 524248 (220) 2021 02 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW ROŚLINNY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, 
suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe 
na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31 Świeże warzywa.

(210) 524252 (220) 2021 02 08
(731) RAKOWSKI KRZYSZTOF, Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Castle Party DARK INDEPENDENT FESTIVAL since 1994

(531) 02.01.20, 02.01.23, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi festiwali muzycznych.

(210) 524258 (220) 2021 02 08
(731) ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. DOMINIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM CHŁOPAKÓW

(531) 02.09.01, 03.07.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki 
dla osób starszych, Centra opieki nad dziećmi, Domy opieki 
dla dzieci z niepełnosprawnością.

(210) 524266 (220) 2021 02 05
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) PUSZCZA MUŚNIĘTA JABŁKIEM
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 Napo-
je alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 524288 (220) 2021 02 08
(731) MASAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASAM

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 524299 (220) 2021 02 09
(731) SAUNOPOL MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA - GRUPA 

SBS, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PELLEGREENO
(510), (511) 4 Materiały palne, Produkty palne, Granulowane 
paliwo do pieców grzewczych, Brykiety paliwowe.

(210) 524300 (220) 2021 02 09
(731) ABS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELUBE.PL

(531) 26.13.25, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i pły-
ny, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 
35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
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(210) 524322 (220) 2021 02 09
(731) EASY GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Jednorazowe produkty papiero-
we, Materiały drukowane, Materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Druki, Materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposa-
żenie edukacyjne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry 
planszowe.

(210) 524340 (220) 2021 02 09
(731) ELE TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Free 4Business

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport.

(210) 524347 (220) 2021 02 10
(731) ANWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, Środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, Szampony, Odżywki, Maski do włosów, 
Farby do włosów, Środki do stylizacji włosów, Lotony, Środ-
ki do pielęgnacji i ochrony skóry, Kremy, Balsamy, Mleczka,  
Peelingi, Toniki, Preparaty kosmetyczne do opalania i po opa-
laniu, Środki do mycia, Mydła, Żele, Preparaty do kąpieli, Olejki 
eteryczne, Dezodoranty osobiste, Środki toaletowe, 5 Produk-
ty kosmetyczne o działaniu leczniczym, w szczególności 
lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, Przeciwłu-
pieżowe preparaty farmaceutyczne.

(210) 524349 (220) 2021 02 10
(731) FARBIARNIA SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  F Farbiarnia space

(531) 26.04.05, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Wynajem urządzeń biurowych, Wynajem 
sprzętu biurowego, Organizowanie targów i wystaw, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego i przetwarzania danych, Impresariat w działalno-
ści artystycznej, Outsourcing - doradztwo biznesowe, Usługi 
w zakresie czynności biurowych, 36 Organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, Wynajem biur do coworkingu, 
Wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Wyna-
jem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem nierucho-
mości, Usługi w zakresie nieruchomości, 42 Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych.

(210) 524362 (220) 2021 02 10
(731) TĘCZA TOMASZ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTEGRA TOOLS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Frezy do frezarek, Frezy walcowo - czołowe, 
Gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicz-
nie, Gwintowniki maszynowe, Pogłębiacze stożkowe do ma-
szyn, Wiertła centrujące stanowiące części maszyn, Wiertła kręte 
do maszyn, Wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, 
Wiertła ze standardowym chwytem - maszyny, 8 Frezy - narzę-
dzia, Frezy rotacyjne - narzędzia sterowane ręcznie, Gwintow-
niki do nakrętek - ręcznie obsługiwane, Narzędzia skrawające, 
Narzędzia obrotowe - narzędzia obsługiwane ręcznie, Pilniki 
- narzędzia, Pogłębiacze stożkowe - narzędzie ręczne, Pokrętki 
do gwintowników obsługiwane ręcznie, Rozwiertaki, Wiertła 
jako części narzędzi ręcznych, 35 Usługi handlu detalicznego 
w zakresie narzędzi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie na-
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rzędzi, Usługi sprzedaży narzędzi w wyspecjalizowanych punk-
tach, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa w zakresie: ręcznie stero-
wane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, 
do naprawy i konserwacji, Maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych nastę-
pujących towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, narzędzia ręczne budowlane, narzędzia 
do naprawy i konserwacji, urządzenia tnące, wiercące, ścierają-
ce, ostrzące i do obróbki powierzchni, Usługi pośrednictwa han-
dlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Organizacja 
skupu ręcznie sterowanych narzędzi i przyrządów do obróbki 
materiałów, budowlanych, do naprawy i konserwacji, maszyn 
i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, Usługi importowo - 
eksportowe, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, Skomputeryzowane zamówienia on-line, Promocja 
i handel, Prezentowanie towarów i usług w Internecie, Admini-
strowanie sprzedażą, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi składania 
zamówień hurtowych, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą zajmującą się handlem narzędziami, Pomoc przy zarzą-
dzaniu działalnością handlową dotycząca franczyz, Pomoc przy 
prowadzeniu franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu.

(210) 524368 (220) 2021 02 08
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) (znak słowny)
(540) eva nature style
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielę-
gnacji włosów.

(210) 524369 (220) 2021 02 08
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% natura ANTYGRYPINA

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki 
warzywne.

(210) 524398 (220) 2021 02 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mini Trendy

(531) 09.05.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy 
do zabawy, Lalki, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 524433 (220) 2021 02 09
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zdrovit SupraMag
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty 
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów me-
dycznych.

(210) 524480 (220) 2021 02 11
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŻAMPERSY

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 Gry planszowe.

(210) 524496 (220) 2021 02 12
(731) STELMACH PIOTR FIRMA HANDLOWA STELMAX, 

Wojkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STELMAX

(531) 27.05.01, 29.01.14, 18.01.07, 18.01.14
(510), (511) 7 Koła i układy gąsienicowe do maszyn, Maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wy-
dobywczego i górnictwa, Łożyska [części maszyn], Obudo-
wy maszyn, Osie do maszyn, Osłony maszyn, Pompy [części 
maszyn lub silników], Przekładnie do maszyn, Koparki, Łado-
warki [maszyny], Korbowody do maszyn, Przekładnie reduk-
cyjne [części do maszyn], Części do silników mechanicznych 
do pojazdów lądowych, Łyżki [części maszyn], Silniki hydrau-
liczne, Silniki spalinowe do maszyn, Siłowniki hydrauliczne, 
Skrzynie biegów będące częściami maszyn, Wały korbowe, 
Cylindry do maszyn, Chwytaki wieloskorupowe [maszyny], 
Chwytaki do drewna [części do maszyn], Chłodnice do po-
jazdów, Części mechanizmów napędu [inne niż do pojaz-
dów lądowych], Czopy [części maszyn], Koła pasowe napę-
dowe, Hydrauliczne złącza obrotowe, Hydrauliczne siłowniki 
do zaworów, Hydrauliczne przekładnie, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Mechanizm obrotowy, Mechanizmy zmiany 
biegów do maszyn, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Re-
duktory prędkości [części maszyn], Reduktory z przekładnią 
ślimakową, Regulatory do maszyn, Silniki Diesla do maszyn, 
Silniki do sprężarek, Serwomotory, Serwomechanizmy, Silni-
ki spalinowe do maszyn przemysłowych, Silniki wibracyjne, 
Silniki wyciągarek, Skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
Sprzęgła do maszyn, Smarownice [części maszyn], Sterowni-
ki hydrauliczne do maszyn i silników, Tłoki do silników, Tłoki 
do maszyn, Urządzenia napędowe do maszyn, Urządzenia 
uruchamiające do mechanizmów, Wały napędowe do ma-
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szyn, Wały napędowe, Wentylatory do silników, Zawory [czę-
ści maszyn], Przekładnie ślimakowe do maszyn, Przekładnie 
zębate do maszyn, Przekładnie zębate z kołami zmianowy-
mi stanowiące części maszyn, Przekładnie przyśpieszające 
do maszyn, Mechanizmy napędowe, Napędy bezstopniowe 
do maszyn, Mechanizmy różnicowe do maszyn, Obudowy 
silników, 12 Osie pojazdów, Obwody hydrauliczne do pojaz-
dów, Opony pneumatyczne, Opony, Podwozia pojazdów, 
Koła do pojazdów, Piasty kół pojazdów, Korbowody do po-
jazdów lądowych, inne niż części silników, Przekładnie reduk-
cyjne do pojazdów lądowych, 37 Regeneracja maszyn zu-
żytych lub częściowo zniszczonych, Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, Demontaż maszyn.

(210) 524505 (220) 2021 02 10
(731) BROWAR DESPACITO KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUSZCZA

(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Wódka, Wódka rzemieślnicza, 35 Sprze-
daż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie  
on-line, import, eksport: wyrobów alkoholowych, napojów 
alkoholowych (z wyjątkiem piwa), wódki, wódki rzemieśl-
niczej, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specja-
listyczne w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsię-
biorstw, Doradztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketingu 
i promocji, Planowanie strategii marketingowych, Reklama 
i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej.

(210) 524514 (220) 2021 02 12
(731) POWAJBO EWA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE LOVE KERATIN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Tworzenie sieci franchisingowych i zarządza-
nie takimi sieciami, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia salonów fryzjerskich, usługi w zakresie kre-
owania wizerunku firmy, usługi w zakresie rekrutacji perso-
nelu, usługi w zakresie zarządzania salonami kosmetyczno-
-fryzjerskimi oraz personelem, zarządzanie siecią punktów 
usługowych, 44 Usługi salonów fryzjerskich, usługi w zakre-
sie prowadzenia salonów kosmetycznych, usługi fryzjerskie, 
usługi kosmetyczne, porady kosmetyczne, porady fryzjer-
skie, implantacja włosów, keratynowe prostowanie włosów 

(nanoplastia) usługi diagnozowania i leczenia dolegliwości 
związanych z ludzkimi włosami i skórą głowy (trychologia), 
usługi pielęgnacji, stylizacji i regeneracji włosów, manicure 
i pedicure, masaż, salony piękności, sauny i solaria, gabinety 
odnowy biologicznej, tatuowanie, usługi wizażystyczne.

(210) 524551 (220) 2021 02 12
(731) DOBRE PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKUP NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 36 Doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowa-
niem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, Biura po-
średnictwa handlu nieruchomościami, Dostarczanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Finansowanie konsorcjalne 
nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, 
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie nieru-
chomości [dla osób trzecich], Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchome-
go (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa 
w zakresie nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w za-
kupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Powiernictwo nieruchomości, Pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości.

(210) 524554 (220) 2021 02 12
(731) MAJEWSKA KATARZYNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Inoltre
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 524570 (220) 2021 02 13
(731) PASZKOWSKI ANDRZEJ SMARTBANDY.PL,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H & B Art Changes Life

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Jednorazowe produkty papiero-
we, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wypo-
sażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
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kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z pa-
pieru, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w za-
kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 524579 (220) 2021 02 13
(731) POLSKIE CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA 

CYFROWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lepiej z nauką.pl

(531) 20.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi sieci telekomunikacyjnych, Telekomu-
nikacja, Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Udostępnianie 
instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, Udo-
stępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyj-
nych, Umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, Wynajem sprzętu i obiektów tele-
komunikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
Wynajem systemów łączności bezprzewodowej, Wynajem 
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie aparatury 
i instalacji telekomunikacyjnych, Wypożyczanie kompute-
rowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, Wypoży-
czanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, Wypożyczanie 
smartfonów, Wypożyczanie urządzeń do nadawania sygna-
łów wideo, Wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunika-
cyjnego umożliwiającego łączność z sieciami, Wypożyczanie 
urządzeń komunikacyjnych, Zapewnianie instalacji telekon-
ferencyjnych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą 
telekomunikacji, Dostarczanie elektronicznych łączy komu-
nikacyjnych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośred-
nictwem Internetu, Udostępnianie elektronicznych połączeń 
wideo, Udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, 
Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Zapew-
nianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie do-
stępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach kom-
puterowych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów 
[chatroomów], Zapewnianie dostępu do kanałów teleko-
munikacyjnych w zakresie usług telezakupów, Zapewnianie 
dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapew-
nianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trze-
cich, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapew-
nianie dostępu do stron w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do stron 
w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komuni-
kacyjnych, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych 
on-line, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wi-

deo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem In-
ternetu, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej 
sieci komputerowej i stron on-line zawierających informacje 
na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom do-
stępu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do informacji w Internecie.

(210) 524586 (220) 2021 02 13
(731) OSTROWSKI MARIUSZ, Olszyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART TAK!

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla kon-
sumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Usługi sieci 
telekomunikacyjnych, 41 Usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 524609 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) FMW wear JoKa classic
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
berety, chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki narciarskie, czepki damskie i dziecin-
ne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, ka-
pelusze papierowe [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona 
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i ubrań 
dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 524610 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa craze

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, be-
rety, chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki bejs-
bolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i czapeczki 
sportowe, czapki narciarskie, czepki damskie i dziecinne, dasz-
ki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, kapelusze 
papierowe [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, opaski na gło-
wę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona w sklepie 
i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i ubrań dla wszyst-
kich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.
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(210) 524611 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) FMW wear JoKa craze
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
berety, chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki narciarskie, czepki damskie i dziecin-
ne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, ka-
pelusze papierowe [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona 
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i ubrań 
dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 524612 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa sport

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
berety, chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki narciarskie, czepki damskie i dziecin-
ne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, ka-
pelusze papierowe [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona 
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i ubrań 
dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 524613 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) FMW wear JoKa sport
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
berety, chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki narciarskie, czepki damskie i dziecin-
ne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, ka-
pelusze papierowe [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona 
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i ubrań 
dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 524614 (220) 2021 02 14
(731) PASZKOWSKI ANDRZEJ SMARTBANDY.PL,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEITHDIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt 
do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-

ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nauko-
we i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabez-
pieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurko-
wania, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe.

(210) 524621 (220) 2021 02 15
(731) KORDYS PATRYCJA KORDYS NIERUCHOMOŚCI, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORDYS Biuro nieruchomości

(531) 27.05.01, 26.11.07, 07.01.08
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Biura po-
średnictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dzie-
dzinie zakupu nieruchomości, Agencje nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości.

(210) 524623 (220) 2021 02 15
(731) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lashes 2LOVE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do makijażu, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do włosów.

(210) 524625 (220) 2021 02 15
(731) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
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(540) Fullgrowth
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do makijażu, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do włosów.

(210) 524626 (220) 2021 02 15
(731) BORKOWSKI ROBERT, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domyidachy.pl

(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 37 Budownictwo.

(210) 524627 (220) 2021 02 15
(731) BINKOWSKA IRENA MADEBYBINKOWSKA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Made by Binkowska HOME STAGING

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Biura po-
średnictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dzie-
dzinie zakupu nieruchomości, Agencje nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, 42 Doradztwo w zakresie de-
koracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projek-
towanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru pokrowców 
na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży de-
talicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie 
[projektowanie] łazienek, Planowanie [projektowanie] kuch-
ni, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzen-
ne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie umeblowania, Projektowanie wnętrz budyn-
ków, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowania 
na zamówienie, Usługi projektowania w zakresie umeblowa-
nia, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 524629 (220) 2021 02 12
(731) LARSSON NOBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LARSSON NOBEL technologie energii odnawialnej

(531) 27.05.01, 01.03.01, 06.19.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja i montaż odnawialnych źródeł 
energii w szczególności systemów paneli fotowoltaicznych, 
42 Doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, audy-
ty techniczne.

(210) 524636 (220) 2021 02 12
(731) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540) (znak słowny)
(540) SUNDY
(510), (511) 30 Czekolady, Słodycze, Batoniki zbożowe, Prze-
kąski zbożowe.

(210) 524642 (220) 2021 02 15
(731) PLATIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PLATIDA
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi fi-
nansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, 
Ubezpieczenia, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów warto-
ściowych, Gwarantowanie ubezpieczeń, Wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie wycen, Groma-
dzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi depo-
zytów sejfowych.

(210) 524645 (220) 2021 02 15
(731) NOWICKI EDGAR LEGISSIMO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Legissimo
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 524646 (220) 2021 02 15
(731) BETEERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) Donateo – Pomagajmy pomagać
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, 36 Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 524647 (220) 2021 02 15
(731) BETEERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) BetterPOS – Nowy wymiar fundraisingu
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, 36 Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 524648 (220) 2021 02 15
(731) BETEERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) Donateo – Moc dobrych gestów
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, 36 Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.
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(210) 524650 (220) 2021 02 15
(731) BETTERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) betterpos

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.03.01
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, 36 Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 524663 (220) 2021 02 15
(731) ZDROWY DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWY DRÓB GRUPA INDYKPOL

(531) 03.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Drób [żywy], Drób do celów hodowlanych, 
Jaja do wylęgania, zapłodnione, Ptaki hodowlane rozpłodo-
we, Zwierzęta hodowlane do reprodukcji, Indyki [żywe], Żywe 
zwierzęta, Pisklęta kurze nieśne, Pisklęta ogólnoużytkowe, 
Stada rodzicielskie, Zwierzęta gospodarskie, Drób znoszący 
jaja, Pisklęta inne niż kurze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej obejmujące: nasienie zwierzęce, żywe zwierzęta, 
żywy drób, jaja do wylęgania, zwierzęta hodowlane, pisklęta 
kurze, stada rodzicielskie, 44 Usługi hodowli drobiu, Wypo-
życzanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, Doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, Produkcja materiału zarodo-
wego zwierząt, Produkcja zwierzęca typu przemysłowo-
-fermowego, Produkcja rolna polegająca na wytwarzaniu 
produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (natu-
ralnym) z własnej hodowli lub chowu, Odchów indyków.

(210) 524665 (220) 2021 02 15
(731) ARAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Nowy Wymiar
(510), (511) 41 Planowanie i przeprowadzanie imprez [roz-
rywka].

(210) 524675 (220) 2021 02 15
(731) DESA BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOW ART HOUSE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Aukcje inter-

netowe dzieł sztuki, Aukcje telefoniczne dzieł sztuki, Au-
kcje telewizyjne dzieł sztuki, Wyceny handlowe, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Informacje handlowe oraz 
udzielanie porad konsumentom, Wystawy w celach han-
dlowych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, 
Usługi w zakresie analizy rynku dotyczące dzieł sztuki,  
Aukcje i przetargi publiczne, 41 Usługi galerii sztuki, Wy-
stawy sztuki, Wypożyczenia dzieł sztuki, Usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez gale-
rie sztuki, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego 
na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrze-
by przedstawień sztuki widowiskowej, Usługi galerii sztu-
ki on-line, Usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczo-
ne poprzez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, Prowadze-
nie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, 
Usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, Usługi związane 
z wystawami sztuki, Usługi wydawnicze.

(210) 524678 (220) 2021 02 15
(731) DESA BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLOW ART HOUSE
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Aukcje inter-
netowe dzieł sztuki, Aukcje telefoniczne dzieł sztuki, Au-
kcje telewizyjne dzieł sztuki, Wyceny handlowe, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Informacje handlowe oraz 
udzielanie porad konsumentom, Wystawy w celach han-
dlowych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, 
Usługi w zakresie analizy rynku dotyczące dzieł sztuki, Au-
kcje i przetargi publiczne, 41 Usługi galerii sztuki, Wystawy 
sztuki, Wypożyczenia dzieł sztuki, Usługi kulturalne, edu-
kacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wysta-
wy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przed-
stawień sztuki widowiskowej, Usługi galerii sztuki on-line, 
Usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez 
kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we dotyczące sztuki i rękodzieła, Prowadzenie warszta-
tów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, Usługi szkół 
w zakresie nauczania sztuki, Usługi związane z wystawami 
sztuki, Usługi wydawnicze.

(210) 524680 (220) 2021 02 15
(731) DZIEL PAWEŁ ROYAL NATURE, Pelplin
(540) (znak słowny)
(540) ORLICA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Alkohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskopro-
centowe, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje spirytuso-
we, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, Nalewki, Aperitify, 
Cydry, Koktajle, Miód pitny, Wyciągi z owoców alkoholowe, 
Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe.

(210) 524681 (220) 2021 02 15
(731) APOTESSILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DEKORA  PRODUCENT TKANIN

(531) 26.04.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Płótno malarskie, 22 Materiały wyściełające, 
Pierze tapicerskie, Pierze do użytku jako wypełnienie,  
Tapicerka (Pierze do wypychania -), Sizal, Słoma tapicerska, 
Wełna tapicerska [wypełnianie], Wypełnienia do tapicero-
wanych poduszek, Włókno sizalowe [nieprzerobione], 
Włókno syntetyczne służące jako materiał wypełniający, 
Wypełnienia w postaci materiałów do wypychania 
[nie z gumy lub plastiku], Wypełnienia z pianki syntetycz-
nej, Wypełnienia z włókien syntetycznych, Wyściółki wy-
konane z materiałów nietkanych, Wypełnienia nie z gumy, 
tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Trawa tapicer-
ska, Wata tapicerska do wyściełania i wypychania, Wełna 
dla przemysłu tapicerskiego, Wełna drzewna, Włókna siza-
lowe, Wypełnienie z puchu, Wyściółki nie z gumy, two-
rzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Materiały wyścieła-
jące i wypełniające (z wyjątkiem papieru, kartonu, kauczu-
ku lub tworzyw sztucznych), Materiały wyściełające z ma-
teriałów włókienniczych, Materiały na obicia, do wyścieła-
nia i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub 
tworzyw sztucznych, Materiały obiciowe, inne niż z gumy 
lub z tworzyw sztucznych, do użytku w produkcji mebli, 
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] 
nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, 
24 Adamaszek, Aksamit, Brokat, Bukram [płótno klejone], 
Ceraty, Drogiet [tkaniny], Drukowane tkaniny perkalowe, 
Drukowane tkaniny w belach, Dymka, Dżersej [materiał], 
Dziane materiały oczkowe, Dzianina, Dzianiny z przędzy 
bawełnianej, Dzianiny z przędzy jedwabnej, Dzianiny 
z przędzy wełnianej, Dżins [tkanina], Elastyczne kanwy 
do haftu, Elastyczne materiały tkane, Elastyczne tkane 
materiały tekstylne, Filc, Filc nietkany, Filc prasowany, Fize-
lina, Flanela, Flanela [tkanina], Flanele, Fular [tkanina], Gaza 
[tkanina], Gumowane tkaniny tekstylne, Gumowane tkani-
ny wodoodporne, Jedwab, Jedwab sztuczny, Jedwab 
[tkanina], Kaliko [perkal], Konopne (Płótno -), Krepa [tkani-
na], Lniane (Tkaniny -), Loden, Laminowane materiały tek-
stylne w belach o właściwościach izolacyjnych, Marabut 
[materiał], Materiał lepki przyklejany na gorąco, Materiał 
o wzorze trellis, Materiał pluszopodobny [tkanina], Mate-
riał tkany z oddychającą powłoką poliuretanową, Materiał 
pokryty gumą lub tworzywami sztucznymi, Materiał tkany 
z oddychającą powłoką poliuretanową sprzedawany 
w belach, Materiał z włókna konopi, Materiały do tapicerki, 
Materiały gumowane, Materiały na fizelinę, Materiały 
na poszewki na poduszki, Materiały na tkaniny dekoracyj-
ne [elementy wystroju wnętrz], Materiały nietkane 
do użytku wraz z podszewkami, Materiały nietkane 
do użytku wraz z wyściółkami, Materiały nietkane w po-
staci bel do użytku w produkcji, Materiały nietkane w po-
staci materiałów wyjściowych do użytku w produkcji, Ma-
teriały nietkane wykonane z włókien naturalnych, Materia-
ły nietkane wykonane z włókien syntetycznych, Materiały 
nietkane w postaci arkuszy do użytku w produkcji, Mate-
riały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne w belach uży-
wane do produkcji nakryć do pościeli, Materiały tekstylne 
w belach do umeblowania, Materiały tekstylne w belach 

z bawełny, Materiały tekstylne w belach do produkcji po-
szewek na poduszki, Materiały tekstylne w belach wyko-
nane z materiałów z tworzyw sztucznych, Materiały tkane 
do foteli, Materiały tkane do mebli, Materiały tkane na sofy, 
Materiały tkane jako elementy wyposażenia wnętrz, Mate-
riały tkane do poduszek, Materiały z juty, Materiały z przę-
dzy wełnianej, Mieszane materiały tekstylne, Moleskin, 
Moleskin [tkanina], Muślin, Nietkane materiały tekstylne, 
Nietkane materiały wzmacniające, Ognioodporne tkaniny 
obiciowe, Płótna, Płótna do haftu, Podszewki do zasłon, 
Podszewki [tkaniny], Rzadkie płótno, Powlekane tkane 
materiały tekstylne, Substytuty tkanin z tworzyw sztucz-
nych, Substytuty tkanin z materiałów syntetycznych, Sze-
nila, Szeroko tkane materiały przemysłowe, Szewiot [tkani-
na], Szklanego (Tkaniny z włókna -) do celów włókienni-
czych, Tafta [tkanina], Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tek-
stylia do wyposażenia domu, Tekstylia odporne na wodę, 
ale przepuszczające wilgoć, Tekstylne tkaniny nieprzema-
kalne, Tiul, Tkane materiały lniane, Tkanina filcowa, Tkani-
na klejąca, inna niż do celów papierniczych, Tkanina ko-
nopna, Tkanina przylepna, Tkanina winylowa, Tkanina 
workowa, Tkanina z włókna juty, Tkaniny bawełniane, Tka-
niny bawełniane, inne niż izolacyjne, Tkaniny [bele], Tkani-
ny do pokrywania foteli, Tkaniny do produkcji mebli, Tka-
niny do tapicerki, Tkaniny do użytku przemysłowego, Tka-
niny do użytku w produkcji zewnętrznych pokryć na krze-
sła, Tkaniny dziane, Tkaniny dziane z wełny pętelkowej, 
Tkaniny gąbkowe do użytku włókienniczego, Tkaniny 
hafciarskie, Tkaniny jedwabne, Tkaniny jedwabne do me-
bli, Tkaniny koronkowe, Tkaniny laminowane, Tkaniny lnia-
ne, Tkaniny mieszane na bazie bawełny, Tkaniny mieszane 
na bazie konopi, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkani-
ny mieszane z jedwabiu i bawełny, Tkaniny mieszane 
na bazie jedwabiu, Tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny, 
Tkaniny mieszane z konopi i wełny, Tkaniny mieszane 
z przędzy elastycznej, Tkaniny mieszane z konopi i jedwa-
biu, Tkaniny mieszane z konopi i bawełny, Tkaniny miesza-
ne z wełny i bawełny, Tkaniny mieszane z włókien che-
micznych, Tkaniny mieszane z włókna nieorganicznego, 
Tkaniny na obicia i wyposażenia, Tkaniny na zasłony, Tka-
niny nylonowe, Tkaniny podszewkowe, Tkaniny poliestro-
we, Tkaniny powlekane, Tkaniny przemysłowe, Tkaniny 
siatkowe, Tkaniny sztruksowe, Tkaniny tekstylne do celów 
produkcyjnych, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
mebli, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, 
Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na po-
duszki, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji przeście-
radeł, Tkaniny tekstylne do wyrobu koców, Tkaniny tek-
stylne w belach do produkcji mebli tapicerowanych, Tka-
niny tekstylne w belach do użytku w dekoracyjnych obi-
ciach, Tkaniny w rolkach, Tkaniny wełniane, Tkaniny 
z akrylu, inne niż izolacyjne, Tkaniny z aksamitu, Tkaniny 
z bawełny, Tkaniny z bawełny odpadowej, Tkaniny z dzia-
niny bawełnianej, Tkaniny z lnu, inne niż izolacyjne, Tkani-
ny z mieszanych syntetycznych i naturalnych włókien, 
inne niż izolacyjne, Tkaniny z nieorganicznych włókien, 
inne niż izolacyjne, Tkaniny z przędzy papierowej do za-
stosowań włókienniczych, Tkaniny z syntetycznych włó-
kien, Tkaniny z syntetycznych nici, Tkaniny z satyny, Tkani-
ny z ramii, Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny z wełny, 
Tkaniny z wełny czesankowej, Tkaniny z wiskozy, Tkaniny 
z włókien ceramicznych, inne niż izolacyjne, Tkaniny 
z włókien chemicznych, Tkaniny z włókien do produkcji 
zewnętrznych okryć na meble, Tkaniny z włókien miesza-
nych, Tkaniny z włókien naturalnych, inne niż izolacyjne, 
Tkaniny z włókien organicznych, inne niż izolacyjne, Tka-
niny z włókien syntetycznych [inne niż izolacyjne], Tkani-
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ny z włókna półsyntetycznego, Tkaniny z włókna szklane-
go do celów włókienniczych, Tkaniny zasłonowe, Tkaniny 
z wykończeniem ognioodpornym, Tkaniny ze sztucznego 
jedwabiu, Tkaniny ze sztucznej przędzy, Tworzywa sztucz-
ne [substytuty tkanin], Wąskie materiały tkane, Welur 
do mebli, Wielowarstwowe tkaniny antystatyczne, Wło-
sianka [materiał na worki], Wzmacniane tkaniny [tekstyl-
ne], Zefir [tkanina], Zestawy składające się z tkanin do wy-
robu narzut, Włókna szklane (Tkanina z -) do celów włó-
kienniczych, Tkaniny, Etykiety z materiału tekstylnego, 
Pokrowce i narzuty na meble, Wyroby tekstylne do wie-
szania na ścianach, Całuny, Domowe artykuły tekstylne 
wykonane z materiałów nietkanych, Elementy wystroju 
wnętrz wykonane z tkanin, Etykiety z tworzyw włókienni-
czych, Kaskady z materiałów, Kuchenne ręczniki [tekstyl-
ne], Metki, Narzuty (pokrowce na meble), Narzuty z frotte, 
Nietkane artykuły tekstylne, Pokrowce ochronne na sie-
dzenia mebli, Powlekane tekstylia, Ratyna [tkanina], Tek-
stylia, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domo-
wym, Tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstyl-
nych, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do wyposaże-
nia wnętrz, Tkaniny i substytuty tkanin, Tkaniny tekstylne 
w rolkach, Tkaniny z flaneli, Tkaniny z lnu, Wymienne po-
krycia tekstylne na urządzenia elektroniczne [niedopaso-
wane lub niewyprofilowane], Wyroby tekstylne wykorzy-
stywane w gospodarstwie domowym, Zamienniki mate-
riałów włókienniczych, Materiały do filtrowania [tkaniny], 
Kapy na łóżka, Obrusy, Obicia ścienne z materiałów tek-
stylnych.

(210) 524682 (220) 2021 02 15
(731) DZIEL PAWEŁ ROYAL NATURE, Pelplin
(554) (znak przestrzenny)
(540) HIGH QUALITY ESTD PREMIUM 2015 QUALITY ZŁOTA 

ORLICA DISTILLED & BOTTLED IN POLAND

(531) 03.07.01, 19.07.09, 06.01.02, 26.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Alkohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskopro-
centowe, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje spirytuso-
we, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, Nalewki, Aperitify, 
Cydry, Koktajle, Miód pitny, Wyciągi z owoców alkoholowe, 
Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe.

(210) 524683 (220) 2021 02 15
(731) DZIEL PAWEŁ ROYAL NATURE, Pelplin
(554) (znak przestrzenny)

(540) HIGH QUALITY ESTD PREMIUM 2015 QUALITY BIAŁA 
ORLICA DISTILLED & BOTTLED IN POLAND

(531) 03.07.01, 19.07.09, 26.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Alkohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskopro-
centowe, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje spirytuso-
we, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, Nalewki, Aperitify, 
Cydry, Koktajle, Miód pitny, Wyciągi z owoców alkoholowe, 
Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe.

(210) 524686 (220) 2021 02 16
(731) JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PJ JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI

(531) 24.01.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Audyty zgodności z prawem, 
Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, Badania 
w zakresie własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] 
w zakresie informacji prawnych, Doradztwo dotyczące ochro-
ny własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania 
licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własno-
ści przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo praw-
ne związane z prawami własności intelektualnej, Doradz-
two w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo 
w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądo-
wych, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, 
Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, Dostarczanie 
informacji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Licen-
cjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw 
autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności 
intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi praw-
ne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], 
Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie zna-
ków towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, 
Ochrona własności intelektualnej, Organizowanie świadczenia 
usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Pora-
dy prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedu-
rach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw 
autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjo-
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nowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
związane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Przenoszenie ty-
tułu własności, Przygotowywanie przepisów, Rozstrzyganie 
spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację wzorów, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie standardów 
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regula-
cjami, Usługi pomocy w sprawach spornych, Świadczenie 
usług w zakresie badań prawnych, Udostępnianie informacji 
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony inter-
netowej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, 
Udzielanie informacji na temat praw własności przemysło-
wej, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie informacji 
związanej ze sprawami prawnymi, Usługi arbitrażu, mediacji 
i rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu 
w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi asystentów 
prawnych, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie 
własności intelektualnej, Usługi dochodzeniowe związane 
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Usługi doradcze dotyczą-
ce licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze 
dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze 
w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z prawami autor-
skimi, Usługi doradcze związane z rejestracją, Usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi 
informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne 
w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w za-
kresie praw konsumenta, Usługi informacyjne w zakresie stan-
dardów handlowych, Usługi mediacyjne w sporach małżeń-
skich, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi mo-
nitorowania znaków towarowych do celów doradztwa praw-
nego, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, 
Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, 
Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi 
prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne pro bono, 
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, 
Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakre-
sie mediacji, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi 
prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności 
przemysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjowania i spo-
rządzania umów związanych z prawami własności intelektu-
alnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, 
Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, 
kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń 
społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi rejestracyjne 
(prawne), Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie badań i dochodzeń 
prawniczych, Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi w za-
kresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie mediacji, Usługi 
w zakresie mediacji rozwodowej, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi w zakresie rejestracji nazw domen, Usługi 
w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie sporów sądowych, 
Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego 
w sporach sądowych, Usługi związane z ochroną własności 
przemysłowej, Usługi związane z przeniesieniem tytułu wła-
sności [usługi prawne], Usługi związane z własnością intelek-
tualną, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Własność 
intelektualna - licencjonowanie, Wsparcie wspomagane kom-
puterowo w zakresie sporów sądowych, Zarządzanie i wyko-
rzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi praw-
ne], Zarządzanie prawami autorskimi twórców, Zarządzanie 

prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemy-
słowej i prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności 
przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie własnością intelektualną, Zarządzanie własnością 
przemysłową, Zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 524687 (220) 2021 02 16
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOOLCO&CO.

(531) 09.07.17, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, 30 Herbaty.

(210) 524688 (220) 2021 02 16
(731) LEWANDOWSKA AGNIESZKA AT DIGITAL, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) white grass

(531) 05.11.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki blokujące promieniowa-
nie słoneczne, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w postaci kre-
mów, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Olej-
ki do ciała [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
Środki nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki].

(210) 524689 (220) 2021 02 16
(731) GADOMSKA ELŻBIETA, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) Elżbieta Gadomska SEENTECH
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kle-
jami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klejami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z gumami [materiałami 
do klejenia], innymi niż do użytku biurowego lub domowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gumami [mate-
riałami do klejenia], innymi niż do użytku biurowego lub do-
mowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aktywa-
torami [środkami chemicznymi], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z aktywatorami [środkami chemicznymi], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do trans-
portowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do transportowania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze związkami do łączenia gumy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze związkami do łączenia gumy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze związkami do łączenia 
powierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze związ-
kami do łączenia powierzchni.
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(210) 524690 (220) 2021 02 16
(731) FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN SPÓŁKA JAWNA,  

Wólka Załęska
(540) (znak słowny)
(540) BAUERBALE
(510), (511) 16 Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
17 Folia z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych.

(210) 524694 (220) 2021 02 16
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ŚNIEŻNA CHMURKA
(510), (511) 30 Desery w proszku.

(210) 524698 (220) 2021 02 16
(731) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śnieżna Chmurka

(531) 08.03.02, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Desery w proszku.

(210) 524701 (220) 2021 02 15
(731) CIESIELSKI BARTOSZ CONTENTWRITER, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Content Writer

(531) 20.01.11, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, reklama, usługi marketin-
gowe, usługi public relations, usługi reklamowe za pośred-
nictwem Internetu, agencje reklamowe, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, promocja on-line sieci komputerowych i stron 
internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, udostępnianie informacji biz-
nesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi 
w zakresie pozycjonowania, optymalizacja i pozycjonowa-
nie stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek 

internetowych, marketing treści, marketing bezpośredni 
wykorzystujący pocztę elektroniczną, konsultacje dotyczące 
optymalizacji wyszukiwarek, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, reklama typu „płać za klik-
nięcie”, analiza w zakresie marketingu, audyt, badania doty-
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynku i badania marketingowe, systematyzowanie 
danych w komputerowych bazach danych, planowanie 
strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, 
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, marketing 
w mediach społecznościowych, doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, usługi 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, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowa-
nie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do pre-
zentacji marketingowych, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych.

(210) 524702 (220) 2021 02 15
(731) KUCHARSKI KRZYSZTOF, Latchorzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ricco bogactwo technologii

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.19
(510), (511) 35 Usługi agencji importowo-exportowych, 
Agencje informacji handlowej.

(210) 524703 (220) 2021 02 15
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bult FOOD & SNACK FOR YOUR DOG

(531) 03.06.01, 03.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodo-
ranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielę-
gnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domo-
wych, 18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt 
domowych, kagańce, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, 
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obroże dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież dla 
zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, 
okrycia dla zwierząt, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów 
domowych, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smy-
cze dla zwierząt domowych, worki do karmienia zwierząt, 
21 Czerpaki do karmy dla psów, grzebienie do rozczesywa-
nia sierści dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczo-
ne dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, 
łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski 
dla zwierząt domowych, miski do zwierząt domowych (au-
tomatyczne), miski do picia dla zwierząt domowych, miski 
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na po-
karm dla zwierząt domowych, nie mechaniczne poidła dla 
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów 
wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla 
zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki 
(kuwety) na nieczystości dla zwierząt domowych, 31 Artyku-
ły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artyku-
ły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia 
psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmie-
nia psów, ciastka dla szczeniaków, karma dla psów, karma 
dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla 
psów, przysmaki dla psów (jadalne), preparaty spożywcze 
dla psów, puszkowane pożywienie dla psów, artykuły jadal-
ne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, 
artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze w po-
staci kółeczek do karmienia psów.

(210) 524705 (220) 2021 02 15
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bulti FOOD & SNACK FOR YOUR CAT

(531) 03.01.06, 27.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodo-
ranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, pre-
paraty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielęgnacji 
zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 
18 Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, kagańce, 
obroże dla kotów, obroże dla zwierząt, obroże dla zwierząt 
domowych, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domo-
wych, okrycia dla kotów, okrycia dla zwierząt, smycze dla 
zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki do karmie-
nia zwierząt, 21 Filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, 
grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, 
grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki dla 
zwierząt domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania 
nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt domo-
wych, miski do zwierząt domowych (automatyczne), miski 
do picia dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt do-
mowych, nie mechaniczne poidła dla zwierząt domowych 
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, nie-
zmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki 
karmy dla małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczysto-
ści dla zwierząt domowych, 31 Artykuły spożywcze o sma-
ku mięsa z kurczaka do kotów, artykuły spożywcze o smaku 

wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, ciast-
ka dla kotów, karma dla kotów, karma dla zwierząt domo-
wych, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, przysmaki 
dla kotów (jadalne), preparaty spożywcze dla kotów, artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze w postaci 
kółeczek do karmienia kotów.

(210) 524707 (220) 2021 02 15
(731) NIEMIEC MAREK, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 995 CZANTORIA 2012 Nasze beskidzkie

(531) 24.01.13, 25.01.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

(210) 524712 (220) 2021 02 15
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) Goldenlife
(510), (511) 5 Witaminy, Suplementy diety do celów leczni-
czych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy 
odżywcze, regenerujące i wspomagające leczenie, 35 Sprze-
daż suplementu diety.

(210) 524713 (220) 2021 02 15
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) Herbiset
(510), (511) 5 Witaminy, Suplementy diety do celów leczni-
czych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy 
odżywcze, regenerujące i wspomagające leczenie, 35 Sprze-
daż suplementu diety.

(210) 524714 (220) 2021 02 15
(731) BATOR MIKOŁAJ EKOLOGICZNA PRZETWÓRNIA, 

Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKWASOWNIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Zupy, Warzywa kiszone, Kimchi, Gotowe da-
nia warzywne, 30 Octy, Kombucha, 35 Usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, 43 Usługi restauracyjne.
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(210) 524716 (220) 2021 02 15
(731) FINANCE NAVIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2007 FINANCE NAVIGATOR

(531) 26.04.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Pośrednictwo finansowe, Doradztwo Inwe-
stycyjne, Usługi finansowo-inwestycyjne, Inwestycje finan-
sowe, Fundusze inwestycyjne, Ubezpieczenia, Fundusze 
emerytalne.

(210) 524717 (220) 2021 02 16
(731) PIASKOWSKI ŁUKASZ MAGIC GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE ONE OF A KIND

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 524743 (220) 2021 02 16
(731) SALAMON DAWID HIBOX, Banino
(540) (znak słowny)
(540) HIBOX SKRYTKOMAT
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, Pojemniki metalowe, Me-
talowe skrzynki pocztowe, Metalowe skrzynki z zamknię-
ciami, Metalowe pojemniki do przechowywania, Pojemniki 
metalowe do przechowywania i transportu towarów, Me-
talowe pudełka do przechowywania, Metalowe blaszaki 
do przechowywania, Przenośne konstrukcje metalowe, Me-
talowe wiaty do przechowywania [blaszaki], Metalowe bu-
dynki przenośne, Regały z metalu na przesyłki [konstrukcje],  
7 Automatyczne urządzenia do transportu bliskiego i przeła-
dunku, Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocz-
towe, Urządzenia automatyczne służące do przyjmowania  
i/lub wydawania paczek oraz części i akcesoria do tych urzą-
dzeń, Dystrybutory automatyczne, Roboty do transportu 
bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty [maszyny], 9 Mo-
bilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Progra-
my komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, opro-
gramowanie, Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki 
pocztowe, Urządzenia elektroniczne służące do przyjmowa-
nia i/lub wydawania paczek oraz części i akcesoria do tych 
urządzeń, Automatyczne urządzenia do zabezpieczania 
dostępu, Automatyczne systemy kontroli dostępu, Sprzęt 
komputerowy, 35 Udostępnianie i wynajem powierzch-
ni reklamowej, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń 
reklamowych, Reklama, Badanie rynku, 36 Usługi w zakre-
sie przechowywania depozytów, Usługi finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, 38 Transmisja danych, Zapewnianie do-
stępu do portali w Internecie, Usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, Poczta elektroniczna, przesyłanie in-
formacji, Usługi telekomunikacyjne, 39 Transport, Transport 

towarów, Magazynowanie paczek, Magazynowanie, Skła-
dowanie towarów, Pakowanie towarów, Usługi przechowy-
wania paczek, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, 
Udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób 
trzecich [self-storage], Usługi kurierskie, Informacja o maga-
zynowaniu i transporcie, Udzielanie informacji związanych 
z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek.

(210) 524753 (220) 2021 02 16
(731) ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 
26.02.01

(510), (511) 41 Internetowa platforma edukacyjna, baza  
wiedzy.

(210) 524755 (220) 2021 02 16
(731) ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pobrania w domu

(531) 24.17.24, 01.15.15, 15.01.13, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 524761 (220) 2021 02 17
(731) DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAKO

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Druki, Materiały piśmienne, Artykuły piśmien-
nicze, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Pudełka 
na artykuły piśmienne, Opakowania papierowe i z tworzyw 
sztucznych, Opakowania z tektury litej i kaszerowanej, Toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
Kartony, Tektury lub tworzyw sztucznych, Zeszyty, Notesy, 
Teczki na dokumenty z papieru, Kalendarze, Etykiety, Bilety, 
Nalepki, Naklejki, Taśmy papierowe, Wyroby z kartonu do pa-
kowania, Wyroby z tektury do pakowania, Wyroby z papieru 
do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Tektury do pakowania, Karton do pakowania, Papier do pa-
kowania, 40 Usługi drukowania, Drukowanie offsetowe, 
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Drukowanie fleksograficzne, drukowanie cyfrowe, Druk si-
towy, drukowanie litograficzne, druk typograficzny, usługi 
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Druk ety-
kiet i opakowań stosowanych na papierach, foliach samo-
przylepnych, termokurczliwych (shrink sleeves), BOPP, PET, 
metalizowanych i transparentnych, usługi zadrukowywania 
laminatów, usługi produkcji wieczek barierowych PET oraz 
aluminiowych, Usługi cyfrowego drukowania książek, kalen-
darzy, plakatów, folderów, katalogów, wizytówek i innych do-
kumentów na zamówienie, introligatorstwo, uszlachetnianie 
druku, Wyrób i formowanie papieru w postaci arkuszy lub 
wstęg, obróbka masy papierniczej w celu otrzymania tektu-
ry litej oraz falistej, Obróbka papieru, obróbka papierowych 
modeli, makiet lub szablonów, usługi poligraficzne.

(210) 524764 (220) 2021 02 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL

(531) 02.01.01, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Kosmetyki, Płyny do pie-
lęgnacji włosów, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów 
kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Serum do włosów, 
Szampony, Preparaty do włosów, Olejki do włosów, 5 Szam-
pony lecznicze, Środki pobudzające wzrost włosów, Leczni-
cze płyny do włosów, Preparaty lecznicze na porost włosów, 
Serum, Preparaty dermatologiczne.

(210) 524770 (220) 2021 02 17
(731) KRZEMPEK ZBIGNIEW, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) APISGOLD
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 524771 (220) 2021 02 17
(731) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asseco

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, Urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne przewodzące, przełączające, transformujące, akumula-
torowe, kontrolno-sterujące, Urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Komputery 
stacjonarne i przenośne, Maszyny liczące, Sprzęt przetwa-
rzający dane, Drukarki i inne urządzenia drukujące zawarte 
w tej klasie, Panele wizyjne oraz ich elementy, stacje dys-

ków optycznych, Skanery, Plotery, Modemy komputerowe, 
Modemy komputerowe w standardzie PCMCIA, Oprogra-
mowanie operacyjne USB [uniwersalnej magistrali szerego-
wej], Pamięci zewnętrzne USB, Karty modemowe, Karty PC, 
Urządzenia i części urządzeń służących do przewodowego 
lub bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, 
w tym Internetu, Monitory, Klawiatury, Czytniki, Rzutniki pi-
sma, Wskaźniki laserowe, Zasilacze, Faksy, Adaptery komuni-
kacyjne, Centrale telefoniczne, Urządzenia do odtwarzania 
dźwięku i obrazu, Maszyny biurowe zawarte w tej klasie, 
Bankomaty, Magnetyczne nośniki danych, Płyty (dyski) z na-
graniami, dyskietki, Dyski CD, Dyski twarde, Karty sieciowe, 
Moduły pamięci, Oprogramowanie, Oprogramowanie kom-
puterowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Osprzęt sieciowy, Kable elektryczne, Kable kon-
centryczne, Kable optyczne, Aplikacje mobilne, 35 Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie w działalności handlowej, Pomoc 
w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Nadzór nad 
zarządzaniem działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie zarządzania dokumentacją handlową, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Badania bizneso-
we, Analizy rynku, Analizy kosztów, Analizy i raporty staty-
styczne, Analizy gospodarcze, Badania konsumenckie, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Fakturowanie, Zarządzanie 
bazami danych, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie 
przetwarzaniem danych, Elektroniczne przetwarzanie da-
nych, Pośrednictwo przy zawieraniu transakcji handlowych 
w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramo-
wania, aplikacji mobilnych, sprzętu przetwarzającego dane, 
maszyn biurowych, urządzeń elektronicznych, 36 Usługi 
bankowe, Usługi finansowe, Usługi maklerskie, Usługi inwe-
stycyjne, Usługi funduszy inwestycyjnych, Usługi pośred-
nictwa w zakresie usług bankowych, Usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie usług maklerskich, Usługi pośrednictwa w zakresie usług 
inwestycyjnych, Usługi pośrednictwa w zakresie usług fun-
duszy inwestycyjnych, Doradztwo w zakresie usług banko-
wych, Doradztwo w zakresie usług finansowych, Doradztwo 
w zakresie usług maklerskich, Doradztwo w zakresie usług 
inwestycyjnych, Doradztwo w zakresie usług funduszy in-
westycyjnych, Informacja o usługach bankowych, Informacja 
o usługach finansowych, Informacja o usługach maklerskich, 
Informacja o usługach inwestycyjnych, Informacja o usłu-
gach funduszy inwestycyjnych, Analizy finansowe, Analizy 
finansowo-ekonomiczne, Analizy danych finansowych, Ana-
lizy w zakresie inwestycji, Analizy komputerowe informacji 
giełdowej, Wyceny i analizy finansowe, Analizy inwestycji 
finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, 
Przetwarzanie informacji finansowych, Zarządzanie informa-
cją finansową i usługi analityczne, Leasing finansowy, Infor-
macja o powyższych usługach, 37 Instalacja, konserwacja 
i naprawy komputerów, maszyn liczących, sprzętu przetwa-
rzającego dane, sieci komputerowych, osprzętu kompute-
rowego, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi 
w zakresie instalacji okablowania do urządzeń elektrycznych 
oraz elektronicznych w budynkach, w tym do systemów 
klimatyzacji oraz sieci komputerowych, Informacja o po-
wyższych usługach, Pośrednictwo w zakresie instalowania, 
aktualizacji i naprawy sprzętu komputerowego, 38 Teleko-
munikacja, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyj-
nych, Transmisja danych, Przesyłanie informacji za pomocą 
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urządzeń elektronicznych, Dzierżawa urządzeń do przesyła-
nia danych, Informacja o powyższych usługach, 41 Edukacja, 
Kształcenie, Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi szko-
leniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publi-
kowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Kom-
puterowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie 
wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie periodyków, Informacja o powyższych usługach, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu kompute-
rowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnia-
nie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Hosting, Hosting serwerów, 
Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, 
Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, 
Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktu-
ry sieciowej on-line na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali 
internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Informacja o powyższych usługach.

(210) 524772 (220) 2021 02 17
(731) NAPIERACZ DARIUSZ, Mechnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco secret

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Piwnice ogrodowe z prefabrykatów, Piwnice 
z laminatu, Piwnice z prefabrykatów z tworzyw sztucznych, 
Niemetalowe budynki przenośne, Niemetalowe budynki 
przenośne z wyposażeniem, Obudowy stanowiące budyn-
ki niemetalowe przenośne, Niemetalowe pomieszczenia 
przenośne, Przenośne niemetalowe pomieszczenia tech-
niczne, Przenośne niemetalowe pomieszczenia techniczne 
do basenów.

(210) 524774 (220) 2021 02 17
(731) FALEŃSKA AGNIESZKA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) HALSZKA CRAFT STUDIO
(510), (511) 18 Torebki damskie, Torebki męskie, Skórzane 
etui na karty, Etui na prawo jazdy, Etui na karty [portfele], 
Etui, futerały na dokumenty, Kosmetyczki, Plecaki, Portfele, 
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna, Odzież damska, 
Odzież dziecięca, Odzież męska.

(210) 524781 (220) 2021 02 17
(731) GRĄDZKA NATALIA INDIAN PROTECTION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIAN PROTECTION

(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Rękawice do celów przemysłowych do ochro-
ny przed urazami.

(210) 524783 (220) 2021 02 17
(731) OKONIEWSKA EWA AMED & O, Gołuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A O MARKHOR BDC

(531) 03.04.05, 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.03, 
26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 33 Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji napojów alko-
holowych, Preparaty alkoholowe do sporządzania napo-
jów, 35 Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, stacjonarna oraz 
za pośrednictwem Internetu alkoholu, odzieży, nakryć głowy 
oraz obuwia.

(210) 524785 (220) 2021 02 17
(731) GISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GISS Global Infrastructure & Security Solutions
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(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Komputery 
i sprzęt komputerowy, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Okablowanie 
łącznościowe, Komputery łącznościowe, Aparatura łącznościo-
wa, Mikrofalowe urządzenia łączności, Urządzenia łączności 
satelitarnej, Anteny, Elektryczne urządzenia łącznościowe, Sys-
temy dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, Monitory, 
Monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, Sa-
telitarne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Ta-
blety, Serwery komputerowe, Serwery sieciowe, Radary, Radary 
działające na fale milimetrowe [EHF], Radary działające na fale 
centymetrowe [SHF], Anteny do radarów, Urządzenia do łącz-
ności bezprzewodowej, Urządzenia do łączności przewodowej,  
Mikrofony do urządzeń łączności, Anteny do bezprzewodo-
wych urządzeń łącznościowych, Nadajniki stosowane do łącz-
ności w nagłych przypadkach, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świad-
czone on-line w zakresie następujących towarów: aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, kable do prze-
wodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video 
i telekomunikacji, komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt 
do komunikacji, urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, okablowanie łącznościowe, komputery 
łącznościowe, aparatura łącznościowa, mikrofalowe urządzenia 
łączności, urządzenia łączności satelitarnej, anteny, elektryczne 
urządzenia łącznościowe, systemy dwukierunkowej łączności 
bezprzewodowej, monitory, monitory radiowe do odtwarzania 
dźwięków i sygnałów, satelitarne urządzenia do monitoringu 
obiektów śledzonych, tablety, serwery komputerowe, serwery 
sieciowe, radary, radary działające na fale milimetrowe [EHF], 
radary działające na fale centymetrowe [SHF], anteny do rada-
rów, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia 
do łączności przewodowej, mikrofony do urządzeń łączno-
ści, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, 
nadajniki stosowane do łączności w nagłych przypadkach, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe, Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie po-
jazdów, Budowa części budynków, Budowa fundamentów 
budynków, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa 
budynków edukacyjnych, Budowa budynków na zamówie-
nie, Konserwacja i naprawa pojazdów, Naprawa kontenerów 
transportowych, Budowa infrastruktury łącznościowej, Kon-
serwacja sprzętu łącznościowego, Instalowanie sieci łącz-
ności elektronicznej, Instalowanie systemów łącznościowych 
pracujących na częstotliwości radiowej, Instalowanie syste-
mów łączności komórkowej, 38 Usługi łączności kablowej, 
Usługi łączności satelitarnej, Usługi łączności cyfrowej, Usługi 
łączności komputerowej, Usługi łączności radiowej, Usługi 
łączności elektronicznej, Usługi łączności, Usługi łączności 
on-line, Użytkowanie systemów łączności elektronicznej, 
Dostarczanie raportów dotyczących łączności, 42 Usługi 
naukowe i technologiczne, Usługi badawczo-rozwojowe, 
Badania technologiczne, Badania dotyczące technologii,  
Badania laboratoryjne, Badania naukowe, Badania technicz-
ne, Badania nad oprzyrządowaniem, Chemiczne badania 
analityczne, Technologiczne badania projektowe, Badania 
dotyczące projektowania, Badania i analizy naukowe, Ba-
dania dotyczące technologii budowy maszyn, Teledetekcja 
lotnicza związana z badaniami naukowymi, Teledetekcja 
lotnicza związana z badaniami środowiska, Konsultacje 
techniczne w dziedzinie techniki lotniczej i astronautycznej, 
Usługi analityczne wykorzystujące radar, Usługi inżynieryjne 
dotyczące projektowania systemów łącznościowych.

(210) 524829 (220) 2021 02 16
(731) PLAN TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAN TRANS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.07, 26.11.08, 26.04.05
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa metali oraz tworzyw sztucznych, maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobyw-
czego i górnictwa, urządzenia do przenoszenia i transportu, 
przenośniki, maszyny tartaczne, 9 Urządzenia pomiarowe, 
przyrządy pomiarowe, urządzenia elektryczne do sterowa-
nia maszynami, urządzeniami oraz ciągami technologiczny-
mi, 40 Usługi w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów 
z metalu oraz tworzyw sztucznych, 42 Usługi dotyczące pro-
jektowania maszyn, urządzeń oraz przemysłowych ciągów 
technologicznych, usługi programowania maszyn, urządzeń, 
układów sterowania, zasilania oraz bezpieczeństwa ciągów 
technologicznych, usługi uaktualniania i adaptacji progra-
mów komputerowych, usługi projektowania, opracowywa-
nia i programowania oprogramowania komputerowego.

(210) 524837 (220) 2021 02 18
(731) KPO MARKETING COMPANY LIMITED, Nikozja, CY
(554) (znak przestrzenny)
(540) EXPEDITION

(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.20, 11.03.18, 01.15.05, 06.03.05, 
19.07.01

(510), (511) 33 Aperitify, Arak, Baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), Brandy, Wino, Piquette [wino z wytło-
czyn winogronowych], Whisky, Wódka, Anyżówka [likier], 
Wiśniówka, Gin, Napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Koktajle, Curacao, 
Likiery, Wstępnie zmieszane napoje alkoholowe inne niż 
na bazie piwa, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Na-
poje alkoholowe zawierające owoce, Wódki [napoje], Napoje 
destylowane, Miód pitny, Likiery miętowe, Gorzkie nalew-
ki, Nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Rum, 
Sake, Gruszecznik, Cydr, Alkohol ryżowy, Ekstrakty alkoholo-
we, Ekstrakty owocowe, alkoholowe, Esencje alkoholowe.
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(210) 524869 (220) 2021 02 18
(731) SINGH RANJEET, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIAN CURRY RESTAURACJA INDYJSKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.16
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywa-
nie posiłków i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi 
barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie 
gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Restauracje dla turystów, Dokonywanie rezerwacji restaura-
cji i posiłków.

(210) 524877 (220) 2021 02 18
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowny)
(540) COMO
(510), (511) 6 Blachodachówka, Pokrycia dachowe metalowe.

(210) 524881 (220) 2021 02 19
(731) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALOWANY LAS

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 28 Zabawki drewniane, Drewniane tablice edu-
kacyjne, Drewniane liczydła.

(210) 524882 (220) 2021 02 19
(731) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Trampoliny metalowe, 12 Rowery dziecięce, 
Rowery na pedały, Składane wózki dziecięce, Wózki, Wózki 
dziecięce, 19 Trampoliny niemetalowe, 28 Małe trampoliny, 
Trampoliny treningowe, Rowery zabawkowe, Rowery trój-
kołowe [zabawki], Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], 
Domki dla dzieci, namioty dla dzieci, wózki dla lalek.

(210) 524909 (220) 2021 02 19
(731) WITKOWSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MH MISSHOME

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10, 27.05.05, 
27.05.17, 27.05.19, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
posażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów 
domowych, 42 Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projek-
towanie wnętrz budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla 
sklepów, Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowa-
nie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem tkanin deko-
racyjnych [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie 
doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Styli-
zacja [wzornictwo przemysłowe], Doradztwo w zakresie de-
koracji wnętrz, Usługi projektowe w zakresie tkanin dekora-
cyjnych, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian 
zewnętrznych, Grafika artystyczna, Usługi artystów grafików, 
Usługi graficzne.

(210) 524913 (220) 2021 02 19
(731) ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GARBARNIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) RKS GARBARNIA KRAKÓW
(510), (511) 6 Figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, 
Statuetki z metali nieszlachetnych, 9 Odznaki magnetyczne, 
Etui na smartfony, Gwizdki sportowe, Magnesy dekoracyjne, 
Magnetyczne nośniki danych, Ochraniacze głowy do upra-
wiania sportu, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, 
Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce 
na smartfony, Maski ochronne, 14 Breloczki do kluczy [kół-
ka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
Medale, Medale pamiątkowe, Monety, Odznaki metalowe 
do noszenia [metale szlachetne], Odznaki pamiątkowe, 
Odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, Odzna-
ki z metali szlachetnych, Ozdobne wpinki do klapy, Wpinki 
do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali szlachetnych 
[biżuteria], Wpinki pokryte emalią cloisonné, Krawaty (Spin-
ki do -), Ozdobne powłoki na spinki do mankietów, Porce-
lanowe spinki do mankietów, Spinki do krawatów, Spinki 
do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Spinki do kra-
watów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki 
do mankietów i krawatów, Spinki do mankietów pokryte 
metalami szlachetnymi, Spinki do mankietów posrebrza-
ne, Spinki do mankietów wykonane z imitacji złota, Spinki 
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamienia-
mi półszlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane z me-
tali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, Spinki do man-
kietów wykonane ze złota, Spinki do mankietów z metali 
szlachetnych, Spinki do mankietów z metali szlachetnych 
z kamieniami półszlachetnymi, Spinki do szali mające cha-
rakter biżuterii, Szkatułki na spinki do mankietów, 16 Afi-
sze, plakaty z papieru lub kartonu, Afisze, plakaty, Albumy 
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do wklejania, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Bilety, Biuletyny informacyjne, Chorągiewki papierowe, Cza-
sopisma [periodyki], Fotografie [wydrukowane], Karty do ko-
lekcjonowania, Biuletyny [materiały drukowane], Materiały 
piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Ulotki, 24 Chorągiewki z ma-
teriałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Koce pikni-
kowe, Ręczniki, 25 Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, 
Czapki bez daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki spor-
towe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki sportowe, Czapki 
z daszkiem, Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki polo, Koszulki piłkarskie, Koszul-
ki polo z dzianiny, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
Koszulki dla dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez ręka-
wów do biegania, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję,  
28 Karty do gry, Balony do gry, Balony na przyjęcia, Bume-
rangi, Dyski sportowe, Figurki do zabawy, Konfetti, Maski za-
bawkowe, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Piłki 
do gier, Piłki do gier i zabaw, Piłki do futsalu, Piłki do ćwiczeń, 
Piłki do gry, Piłki do piłki nożnej, Piłki do zabawy, Piłki plażowe, 
Piłki sportowe, Pompki specjalnie przystosowane do pom-
powania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Śmieszne 
gadżety do zabawy, 41 Kultura fizyczna, Informacja o eduka-
cji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o re-
kreacji, Informacja o rozrywce, Organizowanie grupowych 
zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zajęć,  
Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej gru-
py uczniów, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zaję-
ciach rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycz-
nych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie 
zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć 
w zakresie sportów elektronicznych, Organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie zawo-
dów, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Orga-
nizowanie zawodów piłki nożnej, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu roz-
rywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu 
sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów 
sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje 
sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach na-
uczania, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Wynajmowanie stadionów, Wynajmowa-
nie obiektów sportowych.

(210) 524918 (220) 2021 02 19
(731) ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GARBARNIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKS GARBARNIA KRAKÓW 1921

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.01, 26.03.05, 
26.03.17, 29.01.14

(510), (511) 9 Odznaki magnetyczne, 14 Odznaki metalowe 
do noszenia [metale szlachetne], Odznaki wpinane w kla-
pę z metali szlachetnych, Odznaki pamiątkowe, Odznaki 
z metali szlachetnych, Ozdobne wpinki do klapy, Wpinki 
do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali szlachetnych 
[biżuteria], Wpinki pokryte emalią cloisonné, Ozdobne po-
włoki na spinki do mankietów, Porcelanowe spinki do man-
kietów, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów wykonane 
z metali szlachetnych, Spinki do krawatów z metali szlachet-
nych, Spinki do mankietów, Spinki do mankietów i krawa-
tów, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, 
Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki do mankietów 
wykonane z imitacji złota, Spinki do mankietów wykonane 
z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Spinki 
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamienia-
mi szlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane ze złota, 
Spinki do mankietów z metali szlachetnych, Spinki do man-
kietów z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, 
Spinki do szali mające charakter biżuterii, Szkatułki na spinki 
do mankietów.

(210) 524932 (220) 2021 02 18
(731) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPACE 4 LOVE
(510), (511) 45 Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości, Agencje matrymonialne.

(210) 524938 (220) 2021 02 19
(731) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 9 Serie książek dla dzieci do pobrania, Eduka-
cyjne programy komputerowe dla dzieci, Zestawy naukowe 
dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, Zestawy 
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,  
Materiały edukacyjne do pobrania, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, Książki audio, Książki zapisane na płytach, Na-
grania wideo, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Dyski 
optyczne zapisane, Nagrane płyty CD i DVD, Magnesy de-
koracyjne, Magnesy na lodówkę, E-booki, Czasopisma elek-
troniczne, Publikacje elektroniczne, 16 Książki dla dzieci, 
Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci z ele-
mentami audio, Materiały drukowane dla dzieci, Publikacje 
drukowane dla dzieci, Publikacje edukacyjne dla dzieci, Afi-
sze, plakaty, Kalendarze, Pocztówki, Zestawy do malowania 
dla dzieci, Zakładki do książek z papieru lub tektury, Zakład-
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ki do książek, Skórzane zakładki do książek, Zakładki i klipsy 
do znakowania stron, Zakładki do książek z metali szlachet-
nych, Artykuły piśmiennicze, Okładki, Obwoluty [artykuły pa-
piernicze], Ochronne okładki na książki, Podpórki do książek, 
Czasopisma [periodyki], Publikacje drukowane, 28 Gry plan-
szowe, Edukacyjne gry elektroniczne dla dzieci.

(210) 524939 (220) 2021 02 19
(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TOPARI
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Regulatory wzro-
stu roślin, Środki do wzmacniania roślin, Preparaty i środki 
pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa inne niż pestycydy, 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, Insektycydy, Środki 
przeciwpasożytnicze, Środki ochrony roślin.

(210) 524941 (220) 2021 02 19
(731) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FORPLON
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Regulatory wzro-
stu roślin, Środki do wzmacniania roślin, Preparaty i środki 
pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa inne niż pestycydy, 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, Insektycydy, Środki 
przeciwpasożytnicze, Środki ochrony roślin.

(210) 524942 (220) 2021 02 19
(731) PAGACZ ROBERT, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) CEZARY ŁASICZKA
(510), (511) 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłu-
maczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków za-
wierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji [micro-publishing], Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kon-
sultacje edytorskie, Korekta rękopisów, Multimedialne wyda-
nia czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne 
wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w za-
kresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Pisanie przemówień politycznych, Pisanie scenariuszy, Pisa-
nie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie sce-
nariuszy filmowych, Pisanie tekstów [innych niż teksty rekla-
mowe], Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Publika-
cja czasopism, Publikacja broszur, Programowanie serwisów 
informacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elek-
tronicznych on-line, Publikacja i redagowanie książek, Publi-
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobra-
nia), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja prac na-
ukowych, Publikacja recenzji on-line w dziedzinie rozrywki, 

Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,  
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacje multime-
dialne, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publiko-
wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowa-
nie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elek-
tronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowa-
nie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie,  
Publikowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowa-
nie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie książek, Publikowanie książek edu-
kacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
on-line, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek 
instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, alma-
nachów i czasopism, Publikowanie książek związanych z pro-
gramami telewizyjnymi, Publikowanie książek związanych 
z technologią informacyjną, Publikowanie książek związa-
nych z rozrywką, Publikowanie literatury instruktażowej,  
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących eduka-
cji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,  
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty re-
klamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów 
multimedialnych on-line, Publikowanie materiałów na ma-
gnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowa-
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publiko-
wanie multimedialne książek, Publikowanie naukowych cza-
sopism informacyjnych, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Publikowanie opowiadań, Publiko-
wanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie pod-
ręczników, Publikowanie przewodników edukacyjnych 
i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie scena-
riuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek 
w postaci arkuszy, Publikowanie słów piosenek w postaci 
książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów w postaci płyt 
CD-ROM, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów  
(innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisa-
nych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamo-
we, Sprawozdania wiadomości, Świadczenie usług w zakre-
sie studiów nagrań wideo, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publi-
kacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce 
ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie podręcznych księ-
gozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, Udo-
stępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-
nia, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
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Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do po-
brania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
[niepobieralnych], Udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadaw-
czej, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi dzien-
nikarskie, Usługi klubów książki udzielających informacji z za-
kresu książek, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji ksią-
żek, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, 
Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pi-
sanych, Usługi pisania blogów, Usługi pisania przemówień 
do celów niereklamowych, Usługi pisania tekstów, Usługi pi-
sania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi prezente-
rów telewizyjnych i radiowych, Usługi programów informa-
cyjnych dla radia lub telewizji, Usługi publikacji, Usługi publi-
kacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Usługi reporterskie, Usługi świad-
czone przez agencje literackie, Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie publikacji biuletynów, Usługi w zakresie publikacji 
książek, Usługi w zakresie publikacji map, Usługi w zakresie 
publikacji przewodników, Usługi w zakresie publikowania 
on-line, Usługi wydawania publikacji periodycznych i niepe-
riodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawni-
cze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydaw-
nicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wy-
dawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukar-
skich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skom-
puteryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, 
Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, 
Wydawanie przewodników turystycznych, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, Świadczenie usług w zakresie tłu-
maczeń, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia (Usługi 
-), Tłumaczenie ustne [język], Usługi tłumaczeń ustnych, 
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych i pisemnych, Konferencje (Organizowanie 
i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), 
Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organi-
zacja seminariów, Organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie ceremonii rozdania na-
gród, Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osią-
gnięcia, Organizowanie corocznych konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie gier, Organizowanie gier i konkursów, 
Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i pro-
wadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowa-
dzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
zawodów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyzna-
wania nagród, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], 
Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie gier, Organizowanie i prowadzenie 

seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie konfe-
rencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych szkoleń, Organizowanie konferencji edukacyjnych,  
Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji doty-
czących działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji 
związanych z rozrywką, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych rozrywki, Organizowanie konferencji związanych z biz-
nesem, Organizowanie konferencji związanych z handlem, 
Organizowanie konferencji dotyczących handlu, Organizo-
wanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycz-
nych, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizo-
wanie konkursów artystycznych, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów eduka-
cyjnych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, Orga-
nizowanie konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie 
konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie 
konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie kwizów, 
Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie poka-
zów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów, 
Organizowanie seminariów związanych z działalnością kultu-
ralną, Organizowanie seminariów związanych z reklamą,  
Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizo-
wanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie 
seminariów i konferencji, Organizowanie seminariów szkole-
niowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organi-
zowanie seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Organizo-
wanie spotkań i konferencji, Organizowanie seminariów 
związanych z rozrywką, Organizowanie seminariów w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowanie 
wystaw do celów edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw edukacyj-
nych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organi-
zowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów, 
Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie zjazdów w celach biznesowych, Organizowanie zjaz-
dów w celach kulturalnych, Organizowanie zjazdów w ce-
lach handlowych, Organizowanie zjazdów w celach szkole-
niowych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Planowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, Planowanie wykładów w celach 
edukacyjnych, Pokazy mody w celach rozrywkowych [Orga-
nizacja -], Prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wi-
deo, Produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych 
na potrzeby telewizji, Prowadzenie imprez w zakresie spor-
tów elektronicznych na żywo, Prowadzenie konferencji edu-
kacyjnych, Prowadzenie konkursów telefonicznych, Prowa-
dzenie konkursów w Internecie, Prowadzenie kwizów, Pro-
wadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów i kongre-
sów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie 
warsztatów i seminariów na temat samoświadomości,  
Prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki 
sztuki, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Prowa-
dzenie wystaw w celach rozrywkowych, Prowadzenie wy-
staw w celach edukacyjnych, Prowadzenie zjazdów w celach 
rozrywkowych, Przeprowadzanie konwencji, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygoto-
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wywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przygotowywanie seminariów dotyczących 
szkoleń, Seminaria, Sympozja związane z edukacją, Sympozja 
związane z rozrywką, Udostępnianie informacji na temat 
kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongre-
sów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi organizowania quizów, Usługi w zakresie konfe-
rencji, Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, 
Usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, Usługi 
związane z wystawami sztuki.

(210) 524945 (220) 2021 02 19
(731) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) KroCaps
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty far-
maceutyczne dla ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety po-
prawiające kondycję i wytrzymałość, Preparaty i substancje 
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Im-
munostymulanty, Preparaty farmaceutyczne do leczenia 
chorób i zaburzeń układu odpornościowego, Leki wzmac-
niające, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekon-
walescentów.

(210) 524949 (220) 2021 02 19
(731) MORE&BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOCZY SKARB

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Organizacja imprez rozryw-
kowych typu cosplay, Organizowanie i prowadzenie torów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów sportowych, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wy-

staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Rezerwowanie miejsc na pokazy, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe.

(210) 524950 (220) 2021 02 19
(731) MORE&BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hula events

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Fotografia, Fotoreportaże, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów 
sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek z przewodni-
kiem, Przekazywanie know-how [szkolenia], Rezerwowanie 
miejsc na pokazy, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi pokazów filmowych, Usługi 
przekwalifikowania zawodowego, Usługi rozrywkowe, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].

(210) 524951 (220) 2021 02 19
(731) MORE&BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Hula Events
(510), (511) 41 Fotografia, Fotoreportaże, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów 
sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadze-
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nie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek z przewodni-
kiem, Przekazywanie know-how [szkolenia], Rezerwowanie 
miejsc na pokazy, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi pokazów filmowych, Usługi 
przekwalifikowania zawodowego, Usługi rozrywkowe, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].

(210) 524952 (220) 2021 02 19
(731) SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIX DIGITAL SIGNAGE SYSTEMS

(531) 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 Kamery termowizyjne, Urządzenia moni-
torujące, elektryczne, Urządzenia do monitorowania, 
Urządzenia do monitoringu wizualnego, Czujniki, detek-
tory i instrumenty monitorujące, Urządzenia monitoru-
jące temperaturę do użytku przemysłowego, Aplikacje 
do przepływu pracy, Oprogramowanie do systemu za-
rządzania przepływem pracy, Kontrolery ruchu, Opro-
gramowanie do kontroli ruchu, Urządzenia wejściowe 
z czujnikiem ruchu, Oprogramowanie do wideokonferen-
cji, Systemy do wideokonferencji, Głośniki do wideokon-
ferencji, Monitory do wideokonferencji, Sprzęt do wide-
okonferencji, Urządzenia do wideokonferencji, Oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie tele-
konferencji, wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, 
Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], 
Panele wyświetlające do digital signage, Monitory dla Di-
gital Signage, Monitory dotykowe, Ekrany wideo, Ekrany 
projekcyjne, Komputerowe ekrany dotykowe, Ekrany wy-
świetlające wideo, Interaktywne ekrany graficzne, Ekrany 
do wideoprojekcji, Ekrany z wyświetlaczami ciekłokrysta-
licznymi, Tablety, Komputery i sprzęt komputerowy, Deko-
dery, Demultipleksery, Digitalizatory, Interaktywne tablice 
elektroniczne, Multipleksery multimedialne, Sprzęt do ko-
munikacji, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, 
Urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie do sterowania procesami, 
Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania 
treścią, Oprogramowanie systemowe i do wspierania sys-
temu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie 
do mediów i publikowania, Oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, Oprogramowanie komunika-
cyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogra-
mowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, Projektory multimedialne, Oprogramowanie mul-
timedialne, Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne.

(210) 524953 (220) 2021 02 19
(731) SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIX DIGITAL SIGNAGE SYSTEMS

(531) 01.05.01, 01.05.23, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08

(510), (511) 9 Kamery termowizyjne, Urządzenia monitoru-
jące, elektryczne, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia 
do monitoringu wizualnego, Czujniki, detektory i instru-
menty monitorujące, Urządzenia monitorujące temperaturę 
do użytku przemysłowego, Aplikacje do przepływu pracy, 
Oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pra-
cy, Kontrolery ruchu, Oprogramowanie do kontroli ruchu, 
Urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Oprogramowanie 
do wideokonferencji, Systemy do wideokonferencji, Głośniki 
do wideokonferencji, Monitory do wideokonferencji, Sprzęt 
do wideokonferencji, Urządzenia do wideokonferencji, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadze-
nie telekonferencji, wideokonferencji i usługi wideotelefo-
niczne, Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signa-
ge], Panele wyświetlające do digital signage, Monitory dla 
Digital Signage, Monitory dotykowe, Ekrany wideo, Ekrany 
projekcyjne, Komputerowe ekrany dotykowe, Ekrany wy-
świetlające wideo, Interaktywne ekrany graficzne, Ekrany 
do wideoprojekcji, Ekrany z wyświetlaczami ciekłokrystalicz-
nymi, Tablety, Komputery i sprzęt komputerowy, Dekodery, 
Demultipleksery, Digitalizatory, Interaktywne tablice elek-
troniczne, Multipleksery multimedialne, Sprzęt do komuni-
kacji, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowa-
nie Business Intelligence, Oprogramowanie do zarządzania 
danymi, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogra-
mowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogra-
mowanie sprzętowe, Oprogramowanie do mediów i publi-
kowania, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów interneto-
wych, Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci 
społecznościowych, Oprogramowanie do zarządzania dany-
mi i plikami oraz do baz danych, Projektory multimedialne, 
Oprogramowanie multimedialne, Urządzenia technologii in-
formacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne.

(210) 524964 (220) 2021 02 19
(731) CENTRUM SZKOLEŃ MEDYCZNYCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medcam SIMULATIONS SYSTEMS

(531) 09.07.01, 09.07.22, 26.04.01, 26.04.06, 26.03.23, 29.01.02, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące wymianę informacji, Komputerowe oprogramowanie 
użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych 
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treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Oprogramo-
wanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogra-
mowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla studen-
tów, Oprogramowanie do edycji wideo, Oprogramowanie 
do edytowania treści audio, Oprogramowanie do przetwa-
rzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogra-
mowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do serwera 
plików, Oprogramowanie do serwera mediów, Oprogramo-
wanie do serwerów baz danych, Oprogramowanie do ser-
wera pośredniczącego, Oprogramowanie do serwera pocz-
towego, Oprogramowanie do synchronizacji plików, Opro-
gramowanie do tabletów, Oprogramowanie do udostęp-
niania plików, Oprogramowanie do wprowadzania danych 
dotyczących ćwiczeń, Oprogramowanie do wyświetlania 
wideo, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogra-
mowanie do zarządzania obrazem, Oprogramowanie do za-
rządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramo-
wanie edukacyjne, Oprogramowanie graficznego interfejsu 
użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie 
interfejsów, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji 
między komputerami w ramach sieci lokalnej, Oprogramo-
wanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramo-
wanie komputerowe [programy], Oprogramowanie kom-
puterowe do komunikacji z użytkownikami komputerów 
przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do kontroli 
obsługi urządzeń audio i wideo, Oprogramowanie kompute-
rowe do przetwarzania komunikacji, Oprogramowanie kom-
puterowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji 
(API), Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną 
medyczną, Oprogramowanie komputerowe do nagrywania 
dźwięku, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowa-
nie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie symulacyjne 
[szkolenie], Oprogramowanie symulacyjne, Oprogramowa-
nie szkoleniowe, Sterowniki oprogramowania do urządzeń 
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu 
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowa-
nie, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplika-
cje na tablety, Oprogramowanie do rzeczywistości rozsze-
rzonej do symulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości 
rozszerzonej do edukacji, Programy komputerowe do celów 
edukacji, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne],  
Symulatory urządzeń, Edukacyjne aplikacje mobilne, Mobil-
ne aplikacje.

(210) 524970 (220) 2021 02 20
(731) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturio SMOOTHIE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzują-
ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
napoje orzeźwiające, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 

drinki na bazie piwa, napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, napoje serwatkowe, soki, sorbety jako napoje, syropy 
do napojów, owocowe nektary bezalkoholowe, koktajle bez-
alkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, smoothie.

(210) 524974 (220) 2021 02 21
(731) ACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acoGO!

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 Domofony i wideodomofony oraz części 
do ich, Interkomy, Interkomy z wideo, Monitory wideo, Mo-
nitory wyświetlające, Słuchawki do domofonów, Czujniki, 
Rejestratory danych, Systemy zarządzania budynkami [BMS], 
Systemy automatyki domowej, Urządzenia do automatyzacji 
domu, Aparatura wzywająca, Nadajniki międzypunktowe, 
Odbiorniki dwóch stacji połączonych między sobą, Syste-
my dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, Sterowniki 
sieci lokalnej [LAN] wideo, Urządzenia wideokomunikacyjne, 
Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, In-
teligentne bramy do komunikacji, Interaktywne urządzenia 
do transferu danych, Modemy, Serwery sieciowe, Serwery 
w chmurze, Routery sieciowe, Przełączniki danych, Odbiorni-
ki przesyłanych danych, Modemy komunikacyjne, Urządze-
nia do transmisji danych, Urządzenia do przesyłania danych, 
Urządzenia sterujące sieciowe, Urządzenia peryferyjne do-
stosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami 
inteligentnymi, Części i akcesoria do urządzeń audio, Prze-
łączniki do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygna-
łów cyfrowych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urzą-
dzenia do przetwarzania obrazów, Aparatura do odtwarza-
nia obrazu wideo, Cyfrowe nagrywarki wideo, Elektrolumi-
nescencyjne panele wyświetlające, Interaktywna aparatura 
wideo, Elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomoni-
toringu, Elektroniczne monitory ekranowe, Urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, Interfejsy komunikacyjne, 
Interfejsy komputerowe, Moduły sprzętu komputerowego 
do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających 
z internetu przedmiotów, Elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, Odbiorniki sygnaliza-
cji alarmowej, Zamki szyfrowe, Czujniki do ochrony prywat-
ności, Elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci do-
mowej, Monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektrycz-
ne], Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia 
zabezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, 
Czujki do alarmów, Systemy alarmowe, Panele sterowania 
do alarmów bezpieczeństwa, Aplikacje do pobrania, Mobil-
ne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Progra-
my komputerowe, Programy na smartfony, 35 Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń do komunikacji 
na odległość, a także, sprzętu informatycznego, oprogra-
mowania, systemów automatyki budynkowej i systemów 
zabezpieczających, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Administrowanie sprzedażą, Usługi w zakresie zamówień 
on-line, Marketing internetowy, 37 Usługi instalacji i naprawy 
urządzeń do komunikacji na odległość, a także systemów au-
tomatyki budynkowej i systemów zabezpieczających, Insta-
lacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalowanie 
urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi doradcze do-
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tyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, Usługi informa-
cyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, 
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskie-
go i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu automatyki budynkowej, Konserwacja i naprawa sys-
temów kontroli dostępu, 38 Transmisja danych audio za po-
średnictwem Internetu, Transmisja danych i nadawanie da-
nych, Transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, 
Usługi transmisji audiowizualnej, Telekomunikacja, zwłaszcza 
przekazywanie wiadomości i obrazów wspomagane kom-
puterowo, usługi przywoławcze za pomocą telefonu lub in-
nych urządzeń komunikacji elektronicznej, Usługi łączności 
audiowizualnej, Udostępnianie elektronicznych połączeń wi-
deo, Dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, 
Usługi łączności skomputeryzowanej, Usługi komunikacji 
bezprzewodowej, Usługi łączności cyfrowej, Usługi łączności 
elektronicznej, Zapewnianie komunikacji między kompute-
rami, Usługi łączności on-line, Usługi wideokomunikacyjne, 
42 Rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
w szczególności aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie pro-
gramów do przetwarzania danych, instalacja i konserwacja 
programów komputerowych, konwersja danych lub doku-
mentów z mediów fizycznych na media elektroniczne, udo-
stępnianie i wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji 
i danych, Przechowywanie danych on-line.

(210) 524986 (220) 2021 02 22
(731) OCM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.09, 05.01.02, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Organizowanie sprzedaży w trybie  
aukcji i przetargów publicznych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Usługi agencji importowych, Agencja public relations, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi agencji zakupu, Księgowość, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku i ana-
lizy biznesowe, Badania rynku do celów reklamowych, Usłu-
gi doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, 

Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem 
i planowania, Administrowanie działalnością gospodarczą,  
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządza-
nie mieszkaniami, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa budynków, 
Dzierżawa domów, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń 
sklepowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Organi-
zowanie kredytów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, 
usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomości, Admini-
strowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościa-
mi, Pobieranie czynszu, Wynajem mieszkań i pomieszczeń 
biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Finansowanie 
konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów przezna-
czonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób 
trzecich], Agencje nieruchomości, Finansowanie inwestycji 
budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Timesha-
ring nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nie-
ruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Zapewnienie 
finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie bu-
dynkami, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Remont nierucho-
mości, Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami 
budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówie-
nie, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części 
budynków, Budowa fundamentów budynków, Wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, Udzielanie informacji zwią-
zanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, 
Budowa galerii, Budowa hal sportowych, Budowa instalacji 
wodociągowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, 
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Zarządzanie 
projektem budowy, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
Budownictwo mieszkaniowe, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, Usługi tynkowania, 39 Parkowa-
nie i przechowywanie pojazdów, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Wynajmowanie miejsc 
parkingowych i garaży dla pojazdów, Wynajem obiektów 
i urządzeń magazynowych, Usługi parkingowe, Prowadzenie 
parkingów, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostęp-
nianie obiektów parkingowych, Usługi garaży parkingo-
wych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, 42 Usługi 
architektoniczne i planowania urbanistycznego, Opracowy-
wanie projektów budowlanych, Opracowywanie projektów 
technicznych do projektów budowlanych, Planowanie bu-
dowy nieruchomości, Usługi w zakresie planowania osiedli 
mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomo-
ści mieszkalnych, Usługi projektowania architektonicznego, 
Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi w zakresie archi-
tektury i projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie 
architektury, Opracowywanie badań technicznych, Pomiary 
geodezyjne, Pomiary inżynieryjne, Pomiary gruntów i dróg, 
Pomiary lub badania geologiczne, Usługi projektowania 
wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania budyn-
ków, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi ho-
telowe, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Ka-
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feterie [bufety], Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracji hotelowych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi w zakresie wynajmu 
pokojów, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni 
biurowej, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], 
Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie kwater, Udostępnia-
nie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia.

(210) 524993 (220) 2021 02 22
(731) PROFIMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProfiMedical

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: urządzenia do diagno-
styki, badania i kontroli, urządzenia do obrazowania medycz-
nego, ultradźwiękowa aparatura medyczna, ultradźwiękowe 
przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, ultradźwię-
kowe medyczne urządzenia diagnostyczne, aparatura dia-
gnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna 
do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku 
medycznego, aparatura skanująca do celów medycznych, 
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, diagnostycz-
ne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, narzę-
dzia do diagnostyki medycznej, elektroniczna aparatura 
monitorująca do użytku medycznego, elektroniczne przy-
rządy medyczne, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-
-oddechowe, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy 
do monitorowania pacjentów, sercowo-naczyniowe urzą-
dzenia monitorujące, urządzenia elektromedyczne, urządze-
nia endoskopowe, przyrządy ginekologiczne, przyrządy kar-
diograficzne, urządzenia elektrokardiograficzne, rejestratory 
elektrokardiograficzne, urządzenia do obrazowania echokar-
diograficznego, urządzenia monitorujące pracę serca, przy-
rządy medyczne do rejestracji czynności serca, urządzenia 
monitorujące oddech [medyczne], elektroniczne przyrządy 
rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], 
elektroniczne rejestratory temperatury do użytku medycz-
nego, elektroniczne rejestratory tętna [do użytku medycz-
nego], instrumenty światłowodowe do celów medycznych, 
urządzenia do tomografii rezonansu magnetycznego [mrt], 
urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, urządze-
nia medyczne do wyświetlania danych tomograficznych, 
medyczne urządzenia rentgenowskie, urządzenia do analizy 
krwi, urządzenia do badania zaburzeń słuchu, urządzenia 
do badania wzroku, sondy badawcze do zastosowań me-
dyczno-diagnostycznych, skanery do użytku medycznego, 
kamery endoskopowe do celów medycznych, 37 Instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, 
Sterylizacja narzędzi medycznych, Dezynfekcja instrumen-
tów chirurgicznych, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej.

(210) 525000 (220) 2021 02 22
(731) WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ MAX-DYWANIK, 

Biskupice Ołoboczne
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MAX-DYWANIK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
Środki do czyszczenia pojazdów, Detergenty, Chus-
teczki nasączone preparatami czyszczącymi, Gotowy 
wosk do polerowania, Kremy do polerowania, Szampo-
ny do pojazdów, Preparaty myjące do pojazdów, Środki 
do polerowania opon pojazdów, Woski samochodowe, 
Detergenty do samochodów, Środki do polerowania sa-
mochodów, Środki zapachowe do samochodów, Wosk 
karnauba do samochodów, Szampony do mycia samo-
chodów, Preparaty czyszczące do samochodów, Środki 
do nadawania połysku samochodom, Płyny do spryskiwa-
czy szyb samochodowych, Płyny do czyszczenia przed-
niej szyby samochodowej, Preparaty do mycia przednich 
szyb samochodowych, Wosk do karoserii samochodów 
ze szczeliwem do farb, Środki ścierne i polerskie, Preparaty 
ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, 5 Prepara-
ty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Dezodoran-
ty do samochodów, Samochodowe odświeżacze powie-
trza, Wkłady do odświeżaczy powietrza, Odświeżacze po-
wietrza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Dezodoranty 
do tapicerki, Preparaty do odświeżania powietrza, Środki 
usuwające nieprzyjemny zapach z tkanin, Żel do dezodo-
ryzacji powietrza, Uniwersalne produkty dezodoryzujące 
do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 
Spraye odświeżające do pomieszczeń, Spraye do dez-
odoryzacji powietrza, Środki dezodoryzujące powietrze, 
12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Bagażniki 
na narty do samochodów, Bagażniki na dach samocho-
du, Bagażniki dla rowerów, Bagażniki dachowe, Błotniki, 
Dopasowane pokrowce na kierownice do pojazdów, Fo-
tele samochodowe, Gałki kierownicy do samochodów, 
Haki holownicze, Kierownice do samochodów, Łańcuchy 
do samochodów, Osłony przeciwsłoneczne do przednich 
szyb samochodów, Osłony przeciwsłoneczne do samo-
chodów, Poduszki na siedzenia do pojazdów, Podłokietni-
ki do siedzeń samochodowych, Pojemniki do bagażników 
dachowych do pojazdów lądowych, Samochodowe ba-
gażniki dachowe, Samochodowe boksy dachowe, Ramki 
do tablic rejestracyjnych, Wycieraczki do przednich szyb, 
Organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane 
do użytku w samochodach, Osłony przeciwsłoneczne 
do pojazdów, Kołpaki, Pokrowce na siedzenia pojazdów 
[dopasowane], Dopasowane pokrowce na pojazdy, Po-
krowce na opony, Pokrowce na zagłówki do pojazdów, 
Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane 
lub dopasowane], Pokrowce na siedzenia samochodów, 
Pokrowce na koła zapasowe, Siatki bagażowe do pojaz-
dów, 27 Dywaniki i maty samochodowe, Wykładzina sa-
mochodowa, Dywaniki podłogowe do pojazdów, Maty 
do pojazdów [nieprofilowane], Materiał antypoślizgowy 
do użytku pod dywanikami, Maty, Maty antypoślizgowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: poduszki podróżne, 
poduszki nadmuchiwane, preparaty do czyszczenia i od-
świeżania, środki do czyszczenia pojazdów, detergenty, 
chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, gotowy 
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wosk do polerowania, kremy do polerowania, szampo-
ny do pojazdów, preparaty myjące do pojazdów, środki 
do polerowania opon pojazdów, woski samochodowe, 
detergenty do samochodów, środki do polerowania sa-
mochodów, środki zapachowe do samochodów, wosk 
karnauba do samochodów, szampony do mycia samo-
chodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki 
do nadawania połysku samochodom, płyny do spryskiwa-
czy szyb samochodowych, płyny do czyszczenia przed-
niej szyby samochodowej, preparaty do mycia przednich 
szyb samochodowych, wosk do karoserii samochodów 
ze szczeliwem do farb, środki ścierne i polerskie, preparaty 
ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, dezodoranty 
do samochodów, samochodowe odświeżacze powie-
trza, wkłady do odświeżaczy powietrza, odświeżacze po-
wietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, dezodoranty 
do tapicerki, preparaty do odświeżania powietrza, środki 
usuwające nieprzyjemny zapach z tkanin, żel do dezodo-
ryzacji powietrza, uniwersalne produkty dezodoryzujące 
do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 
spraye odświeżające do pomieszczeń, spraye do dez-
odoryzacji powietrza, środki dezodoryzujące powietrze, 
części i akcesoria do pojazdów lądowych, bagażniki 
na narty do samochodów, bagażniki na dach samochodu, 
bagażniki dla rowerów, bagażniki dachowe, błotniki, do-
pasowane pokrowce na kierownice do pojazdów, fotele 
samochodowe, gałki kierownicy do samochodów, haki 
holownicze, kierownice do samochodów, łańcuchy do sa-
mochodów, osłony przeciwsłoneczne do przednich szyb 
samochodów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, 
poduszki na siedzenia do pojazdów, podłokietniki do sie-
dzeń samochodowych, pojemniki do bagażników dacho-
wych do pojazdów lądowych, samochodowe bagażniki 
dachowe, samochodowe boksy dachowe, ramki do tablic 
rejestracyjnych, wycieraczki do przednich szyb, organize-
ry do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku 
w samochodach, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, 
kołpaki, pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], 
dopasowane pokrowce na pojazdy, pokrowce na opony, 
pokrowce na zagłówki do pojazdów, pokrowce na sie-
dzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowane], 
pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce na koła 
zapasowe, siatki bagażowe do pojazdów, dywaniki i maty 
samochodowe, wykładzina samochodowa, dywaniki 
podłogowe do pojazdów, maty do pojazdów [nieprofilo-
wane], materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanika-
mi, maty, maty antypoślizgowe.

(210) 525008 (220) 2021 02 22
(731) BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFI

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla 
kobiet, Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), 
Butorolki, Buty baletowe, Buty damskie, Buty dla kobiet, 
Buty dla niemowląt, Buty do baletu, Buty do biegania, Buty 
do jazdy konnej, Buty do jazdy na rowerze, Buty do jogi, Buty 
do kostki, Buty do koszykówki, Buty do prowadzenia samo-
chodu, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty do wody, Buty 
do wspinaczki, Buty do wspinaczki górskiej, Buty dziecięce, 

Buty gimnastyczne, Buty lekkoatletyczne, Buty na płaskim 
obcasie, Buty na platformie, Buty na rzepy, Buty na wyso-
kim obcasie, Buty nieprzemakalne, Buty robocze, Buty skó-
rzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], Buty wsuwane, Buty zimowe, 
Buty za kostkę, Chodaki drewniane, Damskie kapcie składa-
ne, Drewniaki i sandały w stylu japońskim, Dziane buty dla 
niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Gumiaki, 
Gumowce, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Japonki, 
Jednorazowe pantofle domowe, Kalosze [obuwie], Kalosze 
[wkładane na obuwie], Kapcie skórzane, Mokasyny, Obuwie 
codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla męż-
czyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla rybaków, Obuwie 
do celów rekreacji, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie 
do wspinaczki, Obuwie gimnastyczne, Obuwie gumowe, 
Obuwie inne niż sportowe, Obuwie lekkoatletyczne, Obu-
wie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie na polowa-
nia, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie 
rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie 
wojskowe, Obuwie wspinaczkowe, Obuwie [z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle 
do baletu, Pantofle do pedicure, Pantofle domowe, Pantofle 
domowe ze skóry, Pantofle kąpielowe, Pantofle z tworzyw 
sztucznych, Piankowe pantofle do pedicure, Sandały, Sanda-
ły damskie, Sandały do pedicure, Sandały-drewniaki, Sandały 
i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały 
niemowlęce, Sandały w stylu japońskim (zori), Sandały z filcu 
w stylu japońskim, Sandały z paskiem na palec w stylu japoń-
skim (asaura-zori), Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], 
Skórzane sandały w stylu japońskim, Śniegowce, Tenisówki, 
Tenisówki na koturnie, Tenisówki [obuwie], Paski do butów, 
Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, Wkładki 
do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki 
do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie], 
Wkładki pod piętę, Obuwie.

(210) 525010 (220) 2021 02 22
(731) SASIM TOMASZ MONODUO, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIC FAMILY MIELNO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.02, 01.15.24, 26.11.25
(510), (511) 43 Ośrodki wypoczynkowe, Biura zakwaterowa-
nia [hotele, pensjonaty], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, Pensjonaty, 
domy gościnne, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go w pensjonatach.

(210) 525025 (220) 2021 02 22
(731) KOCHAŃCZYK TOMASZ CENTRUM DORADZTWA 

BIZNESOWEGO PRIMUS, Sygneczów
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Beauty for You

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.25, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 3 Olejki do włosów, Preparaty do włosów, Żele 
do włosów, Balsamy do włosów, Toniki do włosów, Lakiery 
do włosów, Pianki do włosów, Szampony do włosów, Poma-
dy do włosów, Płyny do włosów, Balsam do włosów, Wosk 
do włosów, Kremy do włosów, Maskara do włosów, Kosme-
tyki do włosów, Neutralizatory do włosów, Kredy do włosów, 
Pudry do włosów, Preparaty do mycia włosów, Płyny do sty-
lizacji włosów, Płyny do układania włosów, Lakiery do ukła-
dania włosów, Kremy ochronne do włosów, Pianki ochron-
ne do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty 
do rozjaśniania włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Płyny 
pielęgnacyjne do włosów, Płyny koloryzujące do włosów, 
Żele do stylizacji włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Środki do pielęgnacji włosów, Olejki do odżywiania włosów, 
Środki zmiękczające do włosów, Płyny ochronne do włosów, 
Odżywki do włosów, Farby do włosów, Maseczki do włosów, 
Serum do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Pre-
paraty do kuracji włosów, Kosmetyczne płyny do włosów, 
Woda utleniona do włosów, Pasta do stylizacji włosów, Pre-
paraty nabłyszczające do włosów, Preparaty do układania 
włosów, Nielecznicze szampony do włosów, Kremy do pie-
lęgnacji włosów, Produkty utrwalające do włosów, Proszek 
do mycia włosów, Płyny do ondulacji włosów, Preparaty od-
żywcze do włosów, Żele ochronne do włosów, Pianki do sty-
lizacji włosów, Preparaty do neutralizacji włosów, Preparaty 
do koloryzacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Produk-
ty do układania włosów dla mężczyzn, Produkty do usuwa-
nia farby z włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania 
włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, Produkty do ochrony 
farbowanych włosów, Produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Serum do pielęgnacji 
włosów, Serum do układania włosów, Odżywki do włosów 
dla niemowląt, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Od-
żywka do włosów dla dzieci, Szampony z odżywką do wło-
sów, Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Środki poma-
gające rozczesywać splątane włosy, Preparaty wygładza-
jące i prostujące włosy, Preparaty do prostowania włosów, 
Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające 
produkty do utrwalania włosów, Produkty do zapobiegania 
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, 
Preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu 
[texturizer], Produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Środki 
do rozjaśniania pasemek na włosach, Preparaty do falowania 
i kręcenia włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosme-
tycznego], Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, 
Płukanki do włosów [szampon z odżywką], Kleje do mo-
cowania peruk, 26 Włosy ludzkie, Włosy naturalne, Włosy 
sztuczne, Włosy syntetyczne, Włosy do przedłużania, Włosy 
do zagęszczania, Pasemka włosów, Warkocze z włosów, Pe-
ruki, Treski z włosów, Tupety, Peruczki, Grzywki, Kosmyki wło-
sów, Keratyny do przerabiania włosów na pasemka, Ozdoby 
do włosów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Elastyczne 

opaski do włosów, Wstążki do włosów, Wałki do włosów, 
Siatki na włosy, Frotki do włosów, Gumki do włosów, Klamry 
do włosów, Wsuwki do włosów, Kokardy do włosów, Koraliki 
ozdobne do włosów, Papiloty, Przepaski do włosów, Spinki 
do włosów, Klamerki do włosów, Sprężynki do włosów, Szpilki 
do włosów, Taśma do mocowania peruk, Taśma do mocowa-
nia tupecika do głowy, 35 Usługi skupu włosów, Prezentacje 
towarów i usług, Promowanie sprzedaży towarów i usług in-
nych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie 
następujących towarów: preparaty do włosów, kosmetyki 
do włosów, środki do pielęgnacji włosów, nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, pre-
paraty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, włosy ludzkie, 
włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy 
do przedłużania, włosy do zagęszczania, pasemka włosów, 
warkocze z włosów, peruki, treski do włosów, tupety, perucz-
ki, grzywki, kosmyki włosów. keratyny do przerabiania wło-
sów na pasemka, ozdoby do włosów, dekoracyjne akcesoria 
do włosów, wałki do włosów, siatki na włosy, papiloty, szpilki 
do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowa-
nia peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy, przybo-
ry do układania włosów, przybory do obcinania i usuwania 
włosów, wyroby perukarskie, włosy ludzkie jako protezy, wło-
sy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, wło-
sy syntetyczne jako protezy, szczotki do włosów, grzebienie 
do włosów, elektryczne prostownice do włosów, keratyny. 
włosy na taśmie tape-on, pasemka na mikroringi, 41 Szkole-
nia w zakresie przedłużania i zagęszczania włosów, Szkolenia 
w zakresie pielęgnacji skóry głowy i włosów, 44 Dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi fryzjerskie, Usłu-
gi salonów fryzjerskich, Doradztwo dotyczące przedłużania 
i zagęszczania włosów, Doradztwo dotyczące kosmetyków 
do włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, 
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów.

(210) 525058 (220) 2021 02 23
(731) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLICK BED

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 20 Łóżka,Łóżka składane,Regulowane łóżka,Skła-
dane łóżka,Meble zawierające łóżka,Łóżka ze schowkiem 
[szufladami],Fotele rozkładane w łóżka,Łóżka składane dla 
dzieci.

(210) 525059 (220) 2021 02 23
(731) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) CLICK BED
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka, 
Składane łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schow-
kiem [szufladami], Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane 
dla dzieci.
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(210) 525068 (220) 2021 02 23
(731) KOWALEWSKI MARCIN SYNERGIZER, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNERGIZER

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Programy komputerowe do pobrania, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Użytko-
we programy komputerowe do pobrania, Programy sterują-
ce komputerowe, nagrane, Oprogramowanie do aplikacji 
komputerowych do gier, Oprogramowanie do gier do użyt-
ku z komputerami, Interaktywne oprogramowanie multime-
dialne do rozgrywania gier, Nagrane oprogramowanie gier 
komputerowych, Oprogramowanie do gier elektronicz-
nych do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicz-
nych, Oprogramowanie do gier elektronicznych, przezna-
czone do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowa-
nie do gier komputerowych do użycia w grach interaktyw-
nych on-line, Oprogramowanie do gier wideo, Oprogramo-
wanie do rozwoju gier, Oprogramowanie gier, Oprogramo-
wanie gier elektronicznych, Oprogramowanie gier interak-
tywnych, Oprogramowanie gier komputerowych rozrywko-
wych, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku 
na telefonach komórkowych, Oprogramowanie gier kompu-
terowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputero-
wych, nagrane, Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące korzystanie z gier komputerowych, Oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie rozrywki inte-
raktywnej do rozgrywania gier komputerowych, do pobra-
nia, Oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywa-
nia gier wideo, do pobrania, Programy do gier komputero-
wych [oprogramowanie], Programy do gier komputerowych 
do pobrania z Internetu [oprogramowanie], Programy 
do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem Inter-
netu [oprogramowanie], Programy do gier wideo [oprogra-
mowanie komputerowe], Programy gier komputerowych ła-
dowalne z Internetu [oprogramowanie], Programy gier kom-
puterowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [opro-
gramowanie], Programy gier komputerowych do pobrania 
z Internetu [oprogramowanie], Programy komputerowe 
do obsługi gier, Programy komputerowe do obsługi pojaz-
dów, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, 
Programy komputerowe do przetwarzania danych, Progra-
my komputerowe do projektowania interfejsów użytkowni-
ka, Programy komputerowe do przetwarzania plików z mu-
zyką cyfrową, Programy komputerowe do przeszukiwania 
zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą 
zdalnego sterowania, Programy komputerowe do użycia 
w telekomunikacji, Programy komputerowe do umożliwiania 
i kontroli dostępu, Programy komputerowe do użytku w au-
tonomicznej nawigacji pojazdów, Programy komputerowe 
do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, Programy 
komputerowe do zarządzania projektami, Programy kompu-
terowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami 
komputerowymi, Programy komputerowe dotyczące spraw 
finansowych, Programy komputerowe dotyczące sieci lokal-
nych [LAN], Interaktywne multimedialne programy kompu-
terowe, Komputerowe (Programy -) nagrane, Komputerowe 
programy operacyjne, Komputerowe programy użytkowe 
do zarządzania plikami, Nagrane programy komputerowe, 
Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramo-
wanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami da-

nych, Programy i oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórko-
wych, Programy komputerowe, Programy komputerowe 
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy kompu-
terowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy kom-
puterowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy 
komputerowe do nagranych gier, Programy komputerowe 
do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwi-
zów, Programy komputerowe do zarządzania sieciami, Pro-
gramy komputerowe nagrane, Programy komputerowe 
przechowywane w formie cyfrowej, Programy komputero-
we [software] do gier wideo, Programy komputerowe umoż-
liwiające dostęp i korzystanie z Internetu, Programy kompu-
terowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie 
baz danych on-line, Platformy oprogramowania komputero-
wego dla sieci społecznościowych, Platformy oprogramo-
wania do zarządzania współpracą, Platformy oprogramowa-
nia do współpracy [oprogramowanie], Platformy oprogra-
mowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, 
Platformy edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym 
[RTCE] [oprogramowanie], Platformy i oprogramowanie 
do telefonów cyfrowych, Platformy oprogramowania kom-
puterowego, Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Platformy do kontroli korekty 
[oprogramowanie], Urządzenia do monitorowania, Czujniki 
do monitorowania ruchów fizycznych, Czujniki do mierzenia 
prędkości, Czujniki do określania położenia, Czujniki do okre-
ślania prędkości, Czujniki do przyrządów pomiarowych, Licz-
niki kilometrów, Liczniki przebiegu, Urządzenia do nanosze-
nia czasu i daty, Urządzenia do rejestrowania czasu, Elektro-
niczne prędkościomierze, Elektroniczne rejestratory wyni-
ków, Rejestratory danych, Rejestratory graficzne, Rejestratory 
wykresów, Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojaz-
dów, Elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, Elektro-
niczne przyrządy nawigacyjne, Elektroniczne systemy nawi-
gacyjne, Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Analizatory 
pracy silnika, Analizatory obrazów, Automatyczne wskaźniki 
wysokości, Elektroniczne przyrządy sterujące, Elektroniczne 
urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, 
Elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Elektro-
niczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
Elektroniczne urządzenia do inwigilacji obiektów, Elektro-
niczne wykrywacze obiektów, Elektroniczne urządzenia 
i przyrządy do śledzenia, Elektroniczny sprzęt do śledzenia 
obiektów, Elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, 
Elektryczne urządzenia do inwigilacji obiektów, Elektryczne 
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Elektrycz-
ne urządzenia nawigacyjne, Elektryczne wykrywacze obiek-
tów, Elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, Multimedial-
ne systemy nawigacji GPS do pojazdów, Nawigacja (Urządze-
nia do -) dla pojazdów [komputery pokładowe], Narzędzia 
do gromadzenia danych pokładowych, Odbiorniki do syste-
mów globalnego pozycjonowania [GPS], Pokładowe syste-
my elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania 
jazdy, Pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania 
kierowania pojazdem, Przenośne urządzenia nawigacyjne, 
Przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], 
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
Przyrządy nawigacyjne, Satelitarne urządzenia do inwigilacji 
obiektów, Satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów 
śledzonych, Sprzęt komputerowy do kompilacji danych po-
zycjonujących, Sprzęt komputerowy do przetwarzania da-
nych lokalizacyjnych, Sprzęt komputerowy do rozpowszech-
niania danych lokalizacyjnych, Sprzęt komputerowy do śle-
dzenia zachowań kierowcy, Sprzęt komputerowy do trans-
misji danych lokalizacyjnych, Sprzęt komputerowy do zbiera-
nia danych pozycjonujących, Sterowniki do urządzeń nawi-
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gacyjnych do pojazdów, Systemy do śledzenia pojazdów, 
Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Systemy nawi-
gacji do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetla-
cze, Urządzenia do lokalizacji pojazdów, Urządzenia do mo-
nitorowania pracowników, Urządzenia do określania pozycji, 
Urządzenia do śledzenia pojazdów, Elektroniczne bazy da-
nych, Interaktywne bazy danych, Dane zapisane elektronicz-
nie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Komputerowe 
mapy cyfrowe, Pliki multimedialne do pobrania, Zapisane 
pliki danych, 42 Platformy do gier jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca plat-
formy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audio-
wizualnych, treści wideo i wiadomości, Platformy do projek-
towania graficznego jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Badania i doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwija-
nia systemów komputerowych, Doradztwo i konsultacje do-
tyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu kom-
puterowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo tech-
niczne dotyczące obsługi komputerów, Doradztwo tech-
niczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne związane 
z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego,  
Doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu kom-
puterowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie integracji syste-
mów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramo-
wania zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach kompu-
terów, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projekto-
wania, Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Analiza systemów komputero-
wych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Projektowa-
nie systemów komputerowych.

(210) 525071 (220) 2021 02 22
(731) TEAM UP RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEAM UP IT RECRUITMENT

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi: doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania wi-
zerunku przedsiębiorstw, pośrednictwo pracy (w szczegól-
ności usługi polegające na: upowszechnianiu ofert pracy, 
poszukiwaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach zawo-

dowych, pośrednictwie w kontakcie pomiędzy potencjalny-
mi pracownikami a pracodawcami, analizie rynku pracy dla 
przedsiębiorstw poszukujących pracowników), doradztwa 
personalnego ( w szczególności usługi polegające na: anali-
zie struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach, weryfikacji 
kandydatów do zatrudnienia lub awansu w przedsiębior-
stwach, wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania persone-
lu), poradnictwa zawodowego ( w szczególności usługi po-
legające na: udzielaniu pomocy przy podjęciu zatrudnienia 
oraz przy wyborze zawodu lub miejsca pracy).

(210) 525073 (220) 2021 02 23
(731) ASTRA COFFEE AND MORE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Starczanowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTRA COFFEE & MORE

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.10, 24.17.25, 27.05.17
(510), (511) 11 Urządzenia elektryczne do przygotowywania 
napojów, w tym kawy, herbaty, kakao, cappuccino, Urządze-
nia do podgrzewania mleka i do spieniania mleka, elektrycz-
ne ekspresy do kawy, elektryczne urządzenia do parzenia 
kawy, wkłady jako części tych urządzeń, naboje jako części 
tych urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, Elek-
tryczne dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy 
i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do pale-
nia kawy, 21 Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organize-
ry kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek, 
szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, miseczki, 
młynki do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwetniki na-
czynia ceramiczne, naczynia na napoje, otwieracze do bu-
telek, ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, za-
stawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty, filiżanki do kawy, 
filiżanki do herbaty, czajniczki do herbaty, dzbanki do kawy, 
dzbanki do parzenia kawy, filtry nieelektryczne do kawy, 
stroiki na świece, spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce do: 
cukru, lodu, sałaty, Świeczniki, 30 Kawa naturalna, kawa roz-
puszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej, 
namiastki kawy, nienaturalna kawa, kawa zbożowa, napoje 
na bazie kawy, czekolady i kakao, zabielacze do kawy, Wy-
roby cukiernicze i słodycze, ciasta, lody, herbata, herbata 
owocowa, napoje na bazie herbaty, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej, usługi sprzedaży wysyłkowej poprzez za-
mówienie za pośrednictwem poczty, środków telekomuni-
kacji lub usługi sprzedaży internetowej produktów takich jak: 
kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, ekstrakty kawy, mody-
fikacja kawy naturalnej, namiastki kawy, nienaturalna kawa, 
kawa zbożowa, Napoje na bazie kawy, czekolady i kakao, za-
bielacze do kawy, Wyroby cukiernicze i słodycze, Mieszanki 
owocowe, lody, Herbata, herbata owocowa, herbata ziołowa, 
napoje na bazie herbaty, koktajle owocowe, mleczne, Urzą-
dzenia do przygotowywania napojów: kawy, herbaty, kakao, 
cappuccino, Urządzenia do podgrzewania mleka i do spie-
niania mleka, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne 
urządzenia do parzenia kawy, wkłady jako części tych urzą-
dzeń, naboje jako części tych urządzeń oraz części zamienne 
do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, elektryczne 
maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, 
Urządzenia do palenia kawy, dyspenser do mleka, Wagi ku-
chenne, Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery 
kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek, 
szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, miseczki, 
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młynki do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwetniki naczy-
nia ceramiczne, naczynia na napoje, otwieracze do butelek, 
ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, zastawa 
stołowa, serwisy do kawy, herbaty, filiżanki do kawy, filiżanki 
do herbaty, kubki, czajniczki do herbaty, dzbanki do kawy, 
dzbanki do parzenia kawy, filtry do kawy, stroiki na świece, 
spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce do: cukru, lodu, sałaty, 
Świeczniki, Usługi marketingowe, promocyjne oraz przed-
stawicielskie, 43 Usługi punktów gastronomicznych, barów, 
restauracji, kawiarni, pensjonatów, hoteli, związane z zapew-
nieniem żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje.

(210) 525078 (220) 2021 02 22
(731) MOTOMEGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MotoMega
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem In-
ternetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pojazdami, Pośrednictwo w kontrak-
tach na kupno i sprzedaż produktów, Dostarczanie informa-
cji konsumentom na temat towarów i usług, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
Porównywanie usług finansowych on-line, 36 Doradztwo fi-
nansowe związane z usługami kredytowymi, Finansowanie 
dzierżaw, Leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie 
związane z samochodami, Finansowanie zakupów w formie 
leasingu, Finansowanie zakupów na raty [leasing], Finansowa-
nie zakupów leasingowych samochodów, Pożyczki [finanso-
wanie], Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Pośrednictwo 
w umowach kredytowych, Organizowanie udzielania kredy-
tów handlowych, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną 
i leasing, Usługi finansowania samochodów, Usługi finansowe 
w zakresie zakupu pojazdów, Usługi pośrednictwa w zakresie 
kredytów samochodowych, Usługi w zakresie finansowania 
zakupów na raty (leasing), Usługi w zakresie organizowania 
kredytów, Finansowanie kredytów, Usługi w zakresie kredytów 
finansowych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Ocena 
zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Usługi udziela-
nia pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi ubezpie-
czeniowe związane z umowami kredytowymi, 39 Usługi wy-
najmu samochodów, Usługi wynajmu pojazdów silnikowych, 
Usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, Organi-
zacja wynajmu pojazdów, Udzielanie informacji związanych 
z usługami wynajmu samochodów, Wynajem samochodów.

(210) 525091 (220) 2021 02 22
(731) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jasin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KönigHOFFER Multi Stone NANO-TECH

(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.01, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.10, 14.07.01

(510), (511) 21 Małe patelnie z długą rączką, Patelnie, Pa-
telnie do jaj, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do sma-
żenia naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni 
szlachetnych, Patelnie typu wok, Patelnie nieelektrycz-
ne, Pokrywki do patelni, Patelnie do smażenia, Garnki, 
Garnki ciśnieniowe, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnienio-
we, nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do gotowania 
kuskusu, nieelektryczne, Garnki do gotowania na parze 
[sprzęt kuchenny], Garnki do gotowania ryżu, inne niż 
elektryczne, Garnki kuchenne, Garnki do serwowania 
potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garn-
ki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki 
kamienne, Garnki kuchenne [komplety], Nieelektryczne 
garnki do duszenia potraw, Nieelektryczne szybkowa-
ry [garnki ciśnieniowe], Podwójne garnki do gotowania 
na parze, Zamknięcia pokrywek do garnków.

(210) 525092 (220) 2021 02 22
(731) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jasin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARKE PRO Multi Stone NANO-TECH

(531) 14.07.01, 24.17.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 
26.04.11, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.15, 27.05.17, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.03.04

(510), (511) 21 Małe patelnie z długą rączką, Patelnie, Pa-
telnie do jaj, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do sma-
żenia naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni 
szlachetnych, Patelnie typu wok, Patelnie nieelektrycz-
ne, Pokrywki do patelni, Patelnie do smażenia, Garnki, 
Garnki ciśnieniowe, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnienio-
we, nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do gotowania 
kuskusu, nieelektryczne, Garnki do gotowania na parze 
[sprzęt kuchenny], Garnki do gotowania ryżu, inne niż 
elektryczne, Garnki kuchenne, Garnki do serwowania 
potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garn-
ki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki 
kamienne, Garnki kuchenne [komplety], Nieelektryczne 
garnki do duszenia potraw, Nieelektryczne szybkowa-
ry [garnki ciśnieniowe], Podwójne garnki do gotowania 
na parze, Zamknięcia pokrywek do garnków.

(210) 525099 (220) 2021 02 23
(731) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MORLINY od 1992 r. DOBRE MIĘSO I WĘDLINY 
OKOLICE OSTRÓDY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 
11.01.01, 11.01.03, 11.01.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 
26.04.17, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, 
Ekstrakty mięsne, Drób, Ekstrakty drobiowe, Dziczyzna, Dzi-
czyzna konserwowana, Mięso konserwowane, Konserwy 
mięsne, Konserwy drobiowe, Mielonki (konserwy), Mięso 
w puszce [konserwy], Mięsa wędzone, Kiełbasy wędzone, 
Mięso kiełbasiane, Kiełbasy, Kiełbaski konserwowane, Parów-
ki, Podroby, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Szynka, 
Salami, Bekon, Wędliny, Gotowe dania z mięsa.

(210) 525100 (220) 2021 02 23
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibuvit

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 525101 (220) 2021 02 23
(731) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MORLINY - dobre mięso i wędliny
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, 
Ekstrakty mięsne, Drób, Ekstrakty drobiowe, Dziczyzna, Dzi-
czyzna konserwowana, Mięso konserwowane, Konserwy 
mięsne, Konserwy drobiowe, Mielonki (konserwy), Mięso 
w puszce [konserwy], Mięsa wędzone, Kiełbasy wędzone, 
Mięso kiełbasiane, Kiełbasy, Kiełbaski konserwowane, Parów-
ki, Podroby, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Szynka, 
Salami, Bekon, Wędliny, Gotowe dania z mięsa.

(210) 525107 (220) 2021 02 23
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) BOLLADORO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wina, 
Wina musujące, Wódka, Likiery.

(210) 525111 (220) 2021 02 23
(731) FUMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) FUMO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 27.01.06
(510), (511) 34 Tytoń i substytuty tytoniu, Papierosy i cyga-
ra, Papierosy ziołowe, Papierosy elektroniczne i rozpylacze 
doustne dla palaczy, Przybory dla palaczy, Bibułki papiero-
sowe, Filtry papierosowe, Pudełka na tytoń, Papierośnice, 
Popielniczki, Fajki, Kieszonkowe skręcarki do papierosów, 
Zapałki, Zapalniczki dla palaczy, Środki aromatyzujące do ty-
toniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące, inne 
niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, 
Kapsułki aromatyzujące do tytoniu, Kapsułki aromatyzujące 
do stosowania w zamiennikach tytoniu, Kapsułki aromatyzu-
jące do papierosów, Kapsułki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach, w tym w papierosach ziołowych, Aplikato-
ry do kapsułek aromatyzujących do papierosów, Aplikatory 
do kapsułek aromatyzujących do stosowania w papiero-
sach, w tym w papierosach ziołowych, Artykuły dla palaczy, 
nie z metalu szlachetnego, Ręczne urządzenia do wstrzyki-
wania tytoniu w papierowe rolki, Kuleczki smakowe do pa-
pierosów ziołowych, Waporyzatory osobiste i papierosy elek-
troniczne oraz aromaty i płyny do nich, Artykuły do użytku 
z tytoniem, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), 35 Usługi sprzedaży, w tym za pośrednictwem skle-
pu internetowego, następujących towarów: tytoń, produkty 
tytoniowe i substytuty tytoniu,   papierosy i cygara, papie-
rosy ziołowe, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne 
dla palaczy, przybory dla palaczy, bibułki papierosowe, filtry 
papierosowe, pudełka na tytoń, papierośnice, popielniczki, 
fajki, kieszonkowe skręcarki do papierosów, zapałki, zapal-
niczki, zapalniczki dla palaczy, środki aromatyzujące do ty-
toniu, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne 
niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, 
kapsułki aromatyzujące do tytoniu, kapsułki aromatyzujące 
do stosowania w zamiennikach tytoniu, kapsułki aromatyzu-
jące do papierosów, kapsułki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach, w tym w papierosach ziołowych, kuleczki 
smakowe do papierosów, kuleczki smakowe do papierosów 
ziołowych, aplikatory do kulek smakowych do papierosów, 
w tym papierosów ziołowych, aplikatory do kapsułek aroma-
tyzujących do papierosów, aplikatory do kapsułek aromaty-
zujących do stosowania w papierosach, w tym papierosach 
ziołowych, akcesoria dla palaczy, artykuły do użytku z tyto-
niem, artykułu dla palaczy, ręczne urządzenia do wstrzyki-
wania tytoniu w papierowe rolki, artykuły do użytku z tyto-
niem, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz 
aromaty i płyny do nich.

(210) 525119 (220) 2021 02 24
(731) JAŚNIKOWSKI ROBERT, Oława
(540) (znak słowny)
(540) Dolnośląski Zakład Pogrzebowy Firma Jaśnikowski
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z trumnami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ta-
bliczkami nagrobnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nagrobkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nekrologami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wieńcami pogrzebowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą żałobną, 45 Prowadzenie ceremonii po-
grzebowych, Usługi pogrzebowe, Usługi pogrzebowe towa-
rzyszące kremacji, Usługi w zakresie balsamowania.
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(210) 525120 (220) 2021 02 24
(731) QIU XIUZHEN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOG YJM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki w gotowych zestawach, Zestawy kosmetyków.

(210) 525123 (220) 2021 02 24
(731) BIELECKI MACIEJ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVENTTECH.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 
24.17.02, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 9 Kable interfejsowe do multimediów o wyso-
kiej rozdzielczości, Kable interfejsu multimedialnego o wy-
sokiej rozdzielczości do projektorów, Projektory multime-
dialne, Głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedial-
nych, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalo-
ne na nośnikach, Urządzenia peryferyjne dostosowane 
do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligent-
nymi, 11 Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie typu LED 
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie dekoracyjne 
na choinki, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie ścienne, 
Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oprawy oświe-
tleniowe sufitowe, Przemysłowe oprawy oświetleniowe, 
Szyny zawieszone [niezelektryfikowane] do elektrycznej 
oprawy oświetleniowej, Oprawy oświetleniowe LED, Opra-
wy oświetleniowe do użytku handlowego, Elektryczne 
oprawy oświetleniowe, Elektryczne oprawy oświetleniowe 
zewnętrzne, Oprawy oświetleniowe, Żaluzje oświetlenio-
we, Wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, Wyposażenie 
oświetleniowe, Sznury do lamp [wyposażenie oświetlenio-
we], Reflektory oświetleniowe, Szkło oświetleniowe, Oświe-
tlenie wystawowe, Oświetlenie ogrodowe, Fluorescencyj-
ne elementy oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne 
elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, Elementy 
oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Lampy łu-
kowe [wyposażenie oświetleniowe], Lampy oświetleniowe, 
Lampy oświetleniowe luminescencyjne, Lampy (urządzenia 
oświetleniowe), Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], 
Przenośne lampy [oświetleniowe], Urządzenia oświetlenia 
scenicznego do filmów, 35 Usługi impresariów w działal-
ności artystycznej, Impresariat w działalności artystycznej, 

Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w dzia-
łalności artystycznej], Organizowanie i prowadzenie pro-
mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 
Usługi relacji z mediami, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do zakupu treści multimedial-
nych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Produkcja 
filmów reklamowych, 41 Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja widowisk, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Studia filmowe, Usłu-
gi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi stu-
dia nagrań, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi 
imprez, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie kamer 
wideo, Wypożyczanie sprzętu audio, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 525128 (220) 2021 02 24
(731) KULIŚ MIROSŁAW WYDAWNICTWO WESTA-DRUK, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ANGORA
(510), (511) 16 Gazety, czasopisma, 35 Usługi w zakresie re-
klamy prasowej, dystrybucji materiałów reklamowych, szcze-
gólnie prospektów, broszur.

(210) 525140 (220) 2021 02 24
(731) POBUDEJSKA IWONA OPUS, Szczerców
(540) (znak słowny)
(540) rappa port
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Wynajem po-
mieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem biur do co-
workingu, Organizowanie najmu nieruchomości na wyna-
jem, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem mieszkań 
i pomieszczeń biurowych, Wynajem lokali na cele biurowe, 
Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Doradz-
two w zakresie nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa 
pomieszczeń sklepowych, Organizowanie umów dzierża-
wy, Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, 
41 Fitness kluby, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usłu-
gi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness 
klub], 43 Usługi hotelowe, Zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Świadcze-
nie usług przez hotele i motele, Zapewnianie zakwatero-
wania w hotelach i motelach, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele.

(210) 525143 (220) 2021 02 24
(731) RSBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2021

(540) RSBM DEVELOPER nowemalomice.pl

(531) 14.05.21, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 
24.17.02, 29.01.13

(510), (511) 36 Inwestowanie w nieruchomości, Zarzą-
dzanie powiernicze inwestycjami, Inwestycje majątkowe 
[nieruchomości], Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, Inwestowanie za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, Inwestowanie funduszy 
na rzecz osób trzecich, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 
budynków, Usługi w zakresie nieruchomości, Powiernic-
two nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nie-
ruchomości], Ocena nieruchomości [wycena], Usługi wy-
ceny nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], 
Administrowanie nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami roz-
rywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Usługi zarządzania mająt-
kiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nie-
ruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Wycena w kwestiach majątku nieruchomego, Usługi 
związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi po-
wiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi depozytowe 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny nie-
ruchomości, 37 Budownictwo, Budowa części budynków, 
Budowa fundamentów budynków, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Budowanie nieruchomości, Budowa budynków produk-
cyjnych i przemysłowych, Budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, Uszczelnianie budynków podczas 
budowy, Budowa domów, Restauracja budynków, Odna-
wianie budynków, Renowacja budynków, Nadzór budow-
lany, Usługi budowlane, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 525145 (220) 2021 02 24
(731) PĘKALA MARTA, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) unTYPICAL
(510), (511) 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Publikowanie piosenek, 
Publikowanie plakatów, Publikowanie słów piosenek w po-
staci książek, Organizowanie festiwali, Koncerty muzyczne 
na żywo, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Publikacje multi-
medialne, Występy grup muzycznych na żywo, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, Produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, Koncerty muzyczne za pośrednictwem 
radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji.

(210) 525146 (220) 2021 02 24
(731) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Koszalin
(540) (znak słowny)

(540) ELESTAR
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicz-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z obuwiem, 37 Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, Montaż instalacji przemysłowych.

(210) 525147 (220) 2021 02 24
(731) SAN-MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SAN-MEDICAL
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Pomoc medyczna, Badania 
medyczne, Poradnictwo medyczne, Konsultacje medyczne, 
Informacja medyczna, Medyczne badania osób, Udzielanie 
informacji medycznej, Usługi opieki medycznej, Usługi po-
mocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, Usługi 
poradnictwa medycznego.

(210) 525153 (220) 2021 02 24
(731) KARPIŃSKI BARTOSZ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) SOFTIZZLY
(510), (511) 35 Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem informatycznym, Informacje na temat ran-
kingu sprzedaży produktów, Zarządzanie bazami danych, 
Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, Kompu-
terowe zarządzanie bazami danych, Usługi zarządzania ba-
zami danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, Gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, Zestawianie 
danych w komputerowych bazach danych, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Reklama, Reklama 
banerowa, Reklama zewnętrzna, Reklama bezpośredniej od-
powiedzi, Reklama i marketing, Bezpośrednia reklama pocz-
towa, Reklama w czasopismach, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama bizneso-
wych stron internetowych, Kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, Reklama za pomocą marketingu bezpośrednie-
go, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Re-
klama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzę-
tu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzę-
tu elektronicznego, 37 Serwis urządzeń elektronicznych, 
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Serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, Naprawa 
komputerów, Instalowanie komputerów, Usługi konserwacji 
komputerów, Instalacja sieci komputerowych, Konserwacja 
komputerów, Konserwacja i naprawa sieci komputerowych, 
Instalowanie telefonów, Instalowanie i naprawa telefonów, 
Naprawa telefonów, Instalowanie i naprawa sprzętu teleko-
munikacyjnego, 42 Tworzenie stron internetowych, Tworze-
nie stron internetowych dla innych, Tworzenie zapisanych 
elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Inter-
netu, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
do telefonów komórkowych, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymy-
wanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) 
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i projektowanie indeksów 
informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], Projektowanie i tworzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron interneto-
wych, Projektowanie stron internetowych, Programowa-
nie stron internetowych, Projektowanie i tworzenie stron 
głównych i stron internetowych, Doradztwo w projektowa-
niu stron internetowych, Instalowanie stron internetowych 
w Internecie na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i in-
formacyjne związane z projektowaniem, programowaniem 
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi 
aktualizacji programów komputerowych, Usługi w dziedzi-
nie programowania komputerów, Usługi w zakresie reda-
gowania programów komputerowych, Usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące programowania komputerów, Usługi 
IT w celu ochrony danych, Zarządzanie usługami w zakresie 
technologii informacyjnych [ITSM], Konfiguracja systemów 
i sieci komputerowych, Zapewnianie wsparcia techniczne-
go w zakresie obsługi sieci komputerowych, Zapewnianie 
obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów 
komputerowych, Techniczna obsługa aplikacji w dużych 
i średnich systemach komputerowych, Projektowanie gra-
ficzne, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworze-
nia stron WWW w Internecie, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie syste-
mów oprogramowania graficznego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 
Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, 
Projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowa-
nia sprzętowego, Projektowanie, opracowywanie i progra-
mowanie oprogramowania komputerowego, Hosting stron 
internetowych, Programowanie spersonalizowanych stron 
internetowych, Hosting aplikacji mobilnych, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego 
na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, 
Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz 
osób trzecich, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], 
Usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi informacyjne do-
tyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi 
w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi 
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowe-
go, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwa-
nia systemów informatycznych, Administrowanie prawami 
użytkowników w sieciach komputerowych, Znajdowanie 
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym 

dla osób trzecich [debugowanie], Wykrywanie i usuwa-
nie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Aktualizacja programów komputerowych, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisa-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania 
danych, Hosting serwerów, Instalacja oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja programów komputerowych, Insta-
lacja i utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, 
naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania 
komputerowego, Usługi projektów graficznych, Usługi pro-
jektowania grafiki komputerowej, Projektowanie graficzne 
logo reklamowych, Projektowanie graficzne ilustracji, Pro-
jektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, 
Programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania 
bazami danych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do zarządzania bazami danych, 
Zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, 
do zarządzania bazami danych, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobra-
nia do zarządzania bazami danych, Tworzenie programów 
komputerowych, Tworzenie programów do przetwarzania 
danych, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów 
komputerowych, Tworzenie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, Projektowanie, tworzenie i pro-
gramowanie stron internetowych, Grafika artystyczna, Usłu-
gi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi projektowania 
graficznego wspomaganego komputerowo, Wspomagane 
komputerowo projektowanie grafiki wideo.

(210) 525156 (220) 2021 02 24
(731) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPPER ONE

(531) 26.04.04, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wycena i zarządzanie nieruchomo-
ściami, Administrowanie nieruchomościami, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Dostarczanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, 37 Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, 
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Sprzątanie nieruchomości, 
Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja nierucho-
mości, Konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa sieci wod-
no-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa wind i dźwigów, 
Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Konserwacja i naprawa alarmów, Kon-
serwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja 
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i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i na-
prawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja i naprawa 
elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja i naprawa 
instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa systemów 
ochrony przed piorunami, Konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 39 Wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], Kafeterie, Restauracje, Kawiarnie, Zakwatero-
wanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu 
powierzchni biurowej.

(210) 525157 (220) 2021 02 24
(731) STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) UPPER ONE
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nie-
ruchomości i majątku, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
Administrowanie nieruchomościami, Wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych [nieruchomości], Dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych, Doradztwo inżynieryjne 
(usługi budowlane), Sprzątanie nieruchomości, Konserwacja 
i naprawa budynków, Konserwacja nieruchomości, Konserwa-
cja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), Konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 
Konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Kon-
serwacja i naprawa alarmów, Konserwacja i naprawa systemów 
kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów wykrywa-
nia pożaru, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, 
Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, 
Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwa-
cja i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konserwa-
cja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, 43 Tymczasowe za-
kwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie, Restauracje, Kawiarnie, 
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego 
wynajmu powierzchni biurowej.

(210) 525161 (220) 2021 02 24
(731) LEWANDOWSKI PIOTR, Danowiec
(540) (znak słowny)
(540) MORKA
(510), (511) 39 Usługi czarterowania jachtów i łodzi, 41 Edu-
kacja, Szkolenia żeglarskie.

(210) 525172 (220) 2021 02 25
(731) KORDALSKI MACIEJ, Lidzbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 9 Oprogramowanie do automatyki domowej, 
Systemy automatyki domowej, Oprogramowanie do auto-
matyzacji przemysłowej, 11 Wyciągi [wentylacja], Instalacje 
wentylacyjne, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Filtry do użytku przemysłowego i domowego.

(210) 525173 (220) 2021 02 25
(731) PIETRASZEWSKA BARBARA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Między światami
(510), (511) 9 Książki elektroniczne do pobrania, Książki w for-
macie cyfrowym do pobierania z Internetu, 16 Książki dla dzie-
ci, Książki, Książki edukacyjne, Książki z zadaniami dla dzieci.

(210) 525181 (220) 2021 02 25
(731) ottobike Co., Ltd., Nowe Taipei, TW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ottobike

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Desko-
rolki elektryczne, Ramy do rowerów, Silniki do rowerów, Sil-
niki do pojazdów lądowych, Rowery elektryczne, Hulajnogi 
(pojazdy), Skutery wyposażone w silnik, Skutery inwalidzkie, 
Ramy do motocykli, Koła do rowerów, Tarcze hamulcowe 
do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Wózki golfowe [pojazdy], 
Samobalansujące się rowery jednokołowe, Motocykle, Prze-
kładnie do pojazdów lądowych, Rowery, Lokomotywy.

(210) 525188 (220) 2021 02 25
(731) BEM ANNA EFECTICO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CAMPERINI
(510), (511) 20 Meble do przyczep kempingowych, Meble 
do samochodów kempingowych, Materace kempingowe, 
Meble kempingowe, Meble wielofunkcyjne, Obudowy drew-
niane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, Naroż-
niki [meble], Panele rozdzielające [przegrody], Podłokietniki, 
Półki ścienne [meble], Stojaki, Półki [meble], Stoliki, Szafki 
do przechowywania przedmiotów, Krzesła składane, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej następujących towa-
rów: sprzęt turystyczny, meble do przyczep kempingowych, 
meble do samochodów kempingowych, materace kempin-
gowe, meble kempingowe, meble wielofunkcyjne, obudowy 
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, 
narożniki [meble], panele rozdzielające [przegrody], podłokiet-
niki, półki ścienne [meble], stojaki, półki [meble], stoliki, szafki 
do przechowywania przedmiotów, krzesła składane, długo-
pisy, podstawki na długopisy i ołówki, kalendarze, notatniki, 
nalepki, nalepki na zderzaki pojazdów, materiały do pisania, 
kubki na ołówki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdo-
bami lub dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki do breloków 
do kluczy, kubki, kubki podróżne, kubki termiczne, samocho-
dy kempingowe, przyczepy kempingowe, pojazdy kempingo-
we, obudowy skrzyni biegów do pojazdów lądowych.

(210) 525189 (220) 2021 02 25
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD kontakt
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycy-
dy, Pestycydy rolnicze.

(210) 525190 (220) 2021 02 25
(731) BEM ANNA EFECTICO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPERINI.COM

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.04, 26.03.16
(510), (511) 20 Meble do przyczep kempingowych, Meble 
do samochodów kempingowych, Materace kempingowe, 
Meble kempingowe, Meble wielofunkcyjne, Obudowy 
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicz-
nej, Narożniki [meble], Panele rozdzielające [przegrody], 
Podłokietniki, Półki ścienne [meble], Stojaki, Półki [meble], 
Stoliki, Szafki do przechowywania przedmiotów, Krzesła 
składane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurto-
wej następujących towarów: sprzęt turystyczny, meble 
do przyczep kempingowych, meble do samochodów 
kempingowych, materace kempingowe, meble kempin-
gowe, meble wielofunkcyjne, obudowy drewniane [me-
ble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, narożniki 
[meble], panele rozdzielające [przegrody], podłokietniki, 
półki ścienne [meble], stojaki, półki [meble], stoliki, szaf-
ki do przechowywania przedmiotów, krzesła składane, 
długopisy, podstawki na długopisy i ołówki, kalendarze, 
notatniki, nalepki, nalepki na zderzaki pojazdów, materia-
ły do pisania, kubki na ołówki, breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
zawieszki do breloków do kluczy, kubki, kubki podróżne, 
kubki termiczne, samochody kempingowe, przyczepy 
kempingowe, pojazdy kempingowe, obudowy skrzyni 
biegów do pojazdów lądowych.

(210) 525191 (220) 2021 02 25
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD pH

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycy-
dy rolnicze, Pestycydy.

(210) 525192 (220) 2021 02 25
(731) SIKORSKA-REUTT MAŁGORZATA, Niechorze 
(540) (znak słowny)

(540) PR Kergulena
(510), (511) 29 Ryby, Ryby solone, Ryby przetworzone, 
Ryby wędzone, Ryby suszone, Ryby mrożone, Ryby ma-
rynowane, Gotowane ryby, Ryby konserwowane, Wywar 
rybny, Konserwowane ryby, Pulpety rybne, Kotlety rybne, 
Przeciery rybne, Paluszki rybne, Krakersy rybne, Pasty ryb-
ne, Potrawy rybne, Galaretki rybne, Mączka rybna, Ryba 
z frytkami, Ryby w puszkach, Ryby Aju [nieżywe], Ryby 
prażmowate, nieżywe, Ryby w słoikach, Ryby żmijogło-
wowate, nieżywe, Grillowane filety rybne, Sztuczna ikra 
rybia, Quenelle [pulpety rybne], Żywność przygotowy-
wana z ryb, Mączka rybna do spożycia przez ludzi, Płatki 
suszonej ryby [kezuri-bushi], 35 Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego 
związane z przyrządami do przygotowywania żywności, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących pro-
duktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, 
Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miej-
sce, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Udzielanie informacji związanych z przygo-
towywaniem żywności i napojów, Przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napo-
je do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności oso-
bom potrzebującym [usługi charytatywne], Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Dokonywanie rezerwacji restau-
racji i posiłków, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach.

(210) 525195 (220) 2021 02 25
(731) MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO, 

Karniowice
(540) (znak słowny)
(540) MWR AgroTrendy
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, Organizacja tar-
gów handlowych, Organizowanie targów i wystaw, Orga-
nizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i pro-
mocyjnych, Organizowanie wystaw i targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie 
targów handlowych w celach reklamowych, Promowanie 
i przeprowadzanie targów handlowych, Usługi aukcyjne 
dotyczące rolnictwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w rolnictwie, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Przygotowywanie wystaw do celów 
działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw handlowych, Prowadzenie wystaw w celach re-
klamowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, 
wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamo-
wych.
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(210) 525196 (220) 2021 02 25
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETA PLUS

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycy-
dy, Pestycydy rolnicze.

(210) 525198 (220) 2021 02 25
(731) ZIĘTARA NATALIA, Niekanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONESSERKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria szla-
chetna, Biżuteria emaliowana, Biżuteria osobista, Jadeit [bi-
żuteria], Ozdoby [biżuteria], Biżuteria fantazyjna, Biżuteria 
sztuczna, Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, 
Fantazyjna biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [bi-
żuteria], Łańcuszki [biżuteria], Amulety [biżuteria], Biżuteria 
diamentowa, Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], 
Szpilki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Biżuteria platyno-
wa, Kamee [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Perły [biżute-
ria], Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki 
ozdobne [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], 
Biżuteria z diamentami, Bransoletki identyfikacyjne [bi-
żuteria], Biżuteria ze złota, Drut złoty [biżuteria], Biżuteria 
do obuwia, Krucyfiksy jako biżuteria, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], Amulety będące biżuterią, Biżuteria z kryształu, 
Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria z -), Biżuteria 
ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria do ka-
peluszy, Broszki pokryte złotem [biżuteria], Biżuteria w po-
staci koralików, Srebrne nici [biżuteria], Biżuteria dla dzieci, 
Biżuteria na ciało, Biżuteria ze złotem, Złote nici [biżuteria], 
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Siatka z meta-
li szlachetnych [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali półszlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, Nici ze srebra (biżuteria), 
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria platerowana 
metalami szlachetnymi, Biżuteria z tworzyw sztucznych,  
Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria i wyroby jubilerskie, 
Biżuteria z metali nieszlachetnych, Klamry ze srebra [biżute-
ria], Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria wytworzona z brą-
zu, Wpinki do klapy [biżuteria], Biżuteria z metali szlachet-
nych, Nici ze złota [biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego,  
Biżuteria z emalii komórkowej, Druciki z metali szlachetnych 
[biżuteria], Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 
Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], Wisiorki z bursztynu będące biżu-
terią, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Biżuteria wyko-
nana z hodowlanych pereł, Biżuteria do noszenia na głowie, 
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Bransoletki z haftowanej 

tkaniny [biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdo-
by], Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,  
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżute-
ria ze stopów cyny z ołowiem, Pierścionki [biżuteria] wyko-
nane z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z plate-
rowanych metali szlachetnych, Wisiorki z aglomerowanego 
bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, Krucyfiksy z metali 
szlachetnych, inne niż biżuteria, Wpinki do klapy z metali 
szlachetnych [biżuteria], Łańcuszki Kord [biżuteria] wykona-
ne z metali nieszlachetnych, Zawieszki do bransoletek [bi-
żuteria] z metali pospolitych, Artykuły ozdobne [ozdoby lub 
biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdóbki 
lub biżuteria] do użytku osobistego, 18 Portmonetki skórza-
ne, Skórzane torebki, Sakiewki skórzane, Walizki skórzane, 
Portfele skórzane, Teczki ze skóry, Skórzane walizki podróż-
ne, Aktówki [wyroby skórzane], Etui z imitacji skóry, Torby 
wykonane ze skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Torebki 
wykonane ze skóry, Portmonetki (wyroby ze skóry), Aktówki 
[wyroby ze skóry], Torby z imitacji skóry, Pojemniki na klu-
cze ze skóry i skóry wyprawionej, Skórzane torby na zaku-
py, Torby i portfele skórzane, Zestawy podróżne [wyroby 
skórzane], Torby podróżne [wyroby skórzane], Skórzane 
pasy na ramię, Torby podróżne wykonane ze skóry, Pudła 
skórzane na kapelusze, Skórzane aktówki na dokumenty, 
Torebki wykonane z imitacji skóry, Koperty ze skóry do pa-
kowania, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Skórzane port-
fele na karty kredytowe, Skórzane etui na karty kredytowe, 
Torby na zakupy wykonane ze skóry, Etui na karty [wyroby 
skórzane], Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na klucze 
z imitacji skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, 
Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Szkockie toreb-
ki futrzane lub skórzane [sporran], Etui na karty kredytowe 
z imitacji skóry, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, 
Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, Opaski 
skórzane, Etykiety skórzane, Skóra na buty, Skóra na meble, 
Nici ze skóry, Skóra z poliuretanu, Pudełka ze skóry, Mole-
skin [imitacja skóry], Paski z imitacji skóry, Skóra nieobrobio-
na lub półobrobiona, Skóra na uprzęże, Okładziny do mebli 
ze skóry, Paski skórzane do bagażu, Wykończenia i dekora-
cje ze skóry do mebli, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze 
do użytku w produkcji, 25 Odzież sportowa, Odzież narciar-
ska, Odzież futrzana, Odzież dziana, Topy [odzież], Odzież 
niemowlęca, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież ciążo-
wa, Odzież wieczorowa, Kombinezony [odzież], Odzież nie-
przemakalna, Chusty [odzież], Odzież treningowa, Poszetki 
[odzież], Szorty [odzież], Swetry [odzież], Golfy [odzież], Pie-
luchomajtki [odzież], Kaptury [odzież], Nauszniki [odzież], 
Odzież gotowa, Odzież damska, Odzież taneczna, Odzież 
pluszowa, Odzież dziewczęca, Odzież jedwabna, Odzież 
lniana, Odzież wełniana, Odzież tkana, Odzież triatlono-
wa, Futra [odzież], Mufki [odzież], Body [odzież], Odzież 
modelująca, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, 
Odzież codzienna, Odzież dżinsowa, Odzież rekreacyjna, 
Szaliki [odzież], Odzież dla chłopców, Odzież wierzchnia 
dla chłopców, Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież 
do biegania, Odzież dla kolarzy, Halki [odzież], Odzież hafto-
wana, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, Spodnie do joggingu [odzież], Komplety do jog-
gingu [odzież], Odzież ze skóry, Odzież do spania, Odzież 
z lateksu, Odzież z imitacji skóry, Odzież skórzana dla moto-
cyklistów, Odzież w stylu sportowym, Odzież wierzchnia dla 
niemowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież dla małych 
dzieci, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież ochronna zakładana na ubrania, 
Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Odzież z dioda-
mi elektroluminescencyjnymi LED.
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(210) 525199 (220) 2021 02 25
(731) LEWANDOWSKI JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMATYCZNY

(531) 02.09.14, 05.03.14, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek], Organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, Reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łączno-
ściowych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Zarządza-
nie bazami danych, Zarządzanie komputerowymi bazami 
danych, 36 Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek chary-
tatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, 41 Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, Seminaria edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Rezer-
wowanie miejsc na pokazy, Usługi trenerskie.

(210) 525225 (220) 2021 02 26
(731) NEJMAN PIOTR SEBASTIAN PSYGARNIJ.PL, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) PSYgarnij
(510), (511) 36 Zbieranie funduszy, 44 Opieka nad zwierzę-
tami, Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

(210) 525234 (220) 2021 02 26
(731) FIRST BYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Wizlink
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytko-
we, Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie do mo-
nitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świe-
cie fizycznym, Oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Sprzęt i akcesoria 
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Kal-
kulatory, Oprogramowanie do testów, Oprogramowanie 
do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie 
do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie zwią-
zane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, 
Oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i ucze-
nia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, 

Oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji proce-
sów [RPA], Oprogramowanie do systemu zarządzania prze-
pływem pracy, Oprogramowanie niskokodowe.

(210) 525235 (220) 2021 02 26
(731) PIOTROWIAK TOMASZ, Rawicz
(540) (znak słowny)
(540) ENTOPI
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, Montaż i konserwacja insta-
lacji fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urzą-
dzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Programowanie komputerowe dla branży 
energetycznej, Doradztwo technologiczne w zakresie pro-
dukcji i używania energii, Sporządzanie projektów i opraco-
wywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 525237 (220) 2021 02 26
(731) WASZKIEWICZ DARIUSZ GALAKTA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Robin Hood
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 525306 (220) 2021 02 26
(731) ŚCIŚLEWSKA BARBARA CORIANDER, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SLOGEN
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy, Zabawkowy sprzęt sporto-
wy, Kusze [sprzęt sportowy], Piłki jako sprzęt sportowy, Sprzęt 
do treningów sportowych, Dopasowane pokrowce na sprzęt 
sportowy, Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, Słupki 
do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], Torby przystosowa-
ne do noszenia sprzętu sportowego, Torby specjalnie przy-
stosowane do sprzętu sportowego, Hydropłaty do desek 
będących sprzętem sportowym, Tyczki do skoków o tyczce 
jako sprzęt sportowy, Sprzęt łuczniczy, Sprzęt wędkarski, 
Sprzęt do łucznictwa, Sprzęt do wędkowania, Spławiki 
[sprzęt wędkarski], Sanki [sprzęt rekreacyjny], Sanie [sprzęt 
rekreacyjny], Zabawkowy sprzęt kempingowy, Deskorolki 
[sprzęt rekreacyjny], Sprzęt do żonglerki, Równoważnie 
[sprzęt gimnastyczny], Sprzęt do szermierki, Sprzęt do bad-
mintona, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Bloki 
startowe [sprzęt pływacki], Liny torowe [sprzęt pływacki],  
Zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], Sprzęt do piłki noż-
nej, Torby na sprzęt wędkarski, Wskaźniki brania [sprzęt węd-
karski], Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Sprzęt do treningu 
sztuk walki, Sprzęt do gry w bilard, Mostki bilardowe [sprzęt 
do gier], Sprzęt używany na treningach rugby, Sprzęt do gry 
w bilarda, Sprzęt do gry w bingo, Torby na sprzęt do krykieta, 
Torby przystosowane do sprzętu szermierskiego, Sprzęt uży-
wany przy grze w golfa, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w po-
mieszczeniach, Torby na sprzęt do krykieta [dopasowane], 
Sprzęt do gry w piłkę siatkową, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
obsługiwany ręcznie, Urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspi-
naczki górskiej], Konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt 
do zabawy], Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki 
do dołka], sprzęt golfowy, Akcesoria do pływania, Akcesoria 
nadmuchiwane do basenów, Antenki do siatek do gry w siat-
kówkę, Artykuły do gier w rzutki, Artykuły gimnastyczne,  
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Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bazy 
baseballowe, Bazy do softballu, Bazy domowe do gry w soft-
ball, Bilardowe kije, Końcówki do kijów bilardowych, Bite po-
numerowane do gry w bilard, Bokserskie worki treningowe, 
Bramki do gry w bandy, Bramki do piłki nożnej, Bramki 
do unihokeja, Bramki hokejowe, Broń do szermierki, Broń pa-
intballowa [artykuły sportowe], Chusty do jogi, Cięciwy 
do łuków, Cięciwy łuków, Ciężarki na nadgarstki i kostki 
do ćwiczeń, Dart, Deski do bodysurfingu, Deski do paddle-
boardingu, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Dmuchane ba-
seny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], Dmucha-
ne baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Drążki do ćwi-
czeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki 
do podciągania na drzwi, Dyski sportowe, Ekspandery [ćwi-
czenia], Ekspandery do klatki piersiowej, Elektroniczne gry 
w rzutki, Etui na rzutki do gry w darta, Florety do szermierki, 
Florety [szermiercze florety], Futerały do kijów bilardowych, 
Futerały na kije bilardowe, Futerały na narty, Futerał przysto-
sowane do noszenia artykułów sportowych, Futerały w po-
staci kołczanów na przyrządy sportowe, Gimnastyczne drąż-
ki poziome, Gry sportowe, Główki kijów golfowych, Hantle, 
Hantle do podnoszenia ciężarów, Golfowe kije, Gumki nara-
mienników do użytku sportowego, Gry z piłeczką i paletką 
[paddleball], Gumowe piłki do baseballu, Hantle kettlebell, 
Igły do pompek do pompowania piłek do gier, Kamienie cur-
lingowe, Kamizelki ochronne do sztuk walki, Kije [artykuły 
sportowe], Kije baseballowe, Kije bilardowe, Kije bilardowe 
[do gry w pool], Kółka do deskorolek, Kompletne łyżwy, Koń-
cówki do pompowania pitek, Konie gimnastyczne, Konie 
gimnastyczne z łękami, Kosze do koszykówki, Kosze do łapa-
nia piłek, Kosze do zbierania piłek tenisowych, Krążki do gry 
w hokeja, Krążki do hokeja, Krążki hokejowe, Krążki 
do wzmacniania uchwytu, Kręgle, Kule bilardowe, Kule 
do gry w bocce, Ławki do ćwiczeń, Ławki do użytku gimna-
stycznego, Ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, Łyżwy, Łyż-
worolki, Luki strzelnicze, Łuki sportowe [łucznictwo], Łuki 
do strzelania, Łuki do łucznictwa, Łyżwy do gry w hokeja 
na lodzie, Małe trampoliny, Maski dla łapaczy, Maski do base-
balla, Maski szermiercze, Maszyny do gry w kręgle, Maty 
do strzałek, Maty golfowe, Naciągi do rakiet, Naboje do pro-
cy, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie,  
Nadmuchiwane worki do bicia, Nakolanniki [artykuły sporto-
we], Naparstniki łucznicze, Narty do monoskiingu, Narty ski-
boardowe, Narty wodne, Narty zjazdowe, Obciążniki nóg 
do użytku sportowego, Obręcze do koszykówki, Obręcze 
gimnastyczne, Obręcze sportowe, Obręcze wykorzystywane 
w gimnastyce rytmicznej, Obrotowe uchwyty do pompek, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze brzu-
cha do użytku sportowego, Ochraniacze dla bramkarzy, 
Ochraniacze dla bramkarzy do hokeja na lodzie, Ochraniacze 
na łyżwy, Ochraniacze na nogi przystosowane do uprawia-
nia sportu, Odskocznie do gimnastyki, Paski do jogi, Pałki 
gimnastyczne, Pałeczki do sztafety, Pasy na talię, do ćwiczeń, 
Piłeczki do ściskania antystresowe, Piłeczki do tenisa stoło-
wego, Piłki antystresowe do ćwiczeń, Piłki baseballowe, Piłki 
baseballowe [nie miękkie], Piłki do ćwiczeń, Piłki do futbolu 
amerykańskiego, Piłki do futsalu, Piłki do gry netball, Piłki 
do gry w bandy, Piłki do gry w dwa ognie, Piłki do gry w fut-
bol amerykański, Piłki do gry w hokeja na trawie, Pitki do gry 
w paddle tenis, Piłki do gry w polo, Piłki do gry w racquetball, 
Piłki do gry w rugby, Piłki do gry w sepak takraw, Piłki do gry 
w unihokeja, Piłki do koszykówki, Piłki do krykieta, Piłki do la-
crosse, Piłki do pilatesu, Piłki do piłki nożnej, Piłki do rugby, 
Piłki do ściskania w postaci piłek gumowych do ćwiczenia 
rąk, Piłki do siatkówki, Piłki do soft tenisa, Piłki do softballu, 
Piłki do sportów rakietowych, Piłki do squasha, Piłki do water-
polo, Piłki futbolowe, Piłki gimnastyczne, Piłki gimnastyczne 

do jogi, Pitki golfowe, Piłki lekarskie, Piłki plażowe, Pitki ręcz-
ne, Pitki sportowe, Pitki sportowe nadmuchiwane, Pitki teni-
sowe, Piłki tenisowe [nie miękkie], Piórka do rzutek, Platformy 
do ćwiczeń, Płetwy do desek surfingowych, Płetwy do desek 
windsurfingowych, Płetwy do nurkowania, Płetwy do nurko-
wania z akwalungiem, Płetwy surfingowe, Płotki [do bieżni], 
Płotki do użytku w lekkoatletyce, Pompki do piłek, Poręcze 
równoległe do gimnastyki, Przyrządy gimnastyczne, Rakiety 
do tenisa, Rakiety do squasha, łokietki do tenisa stołowego, 
Rękawice do gier, Rolki do stacjonarnych rowerów treningo-
wych, Rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, Rów-
noważnie gimnastyczne, Rzutki, strzałki [gra], Sanki, Siatki 
do badmintona, Siatki do bramek, Siatki do sportów, Siatki 
do tenisa platformowego, Skakanki, Siatki i słupki do tenisa, 
Siatki tenisowe, Słupki do bramek, Słupki do tenisa, Smycze 
do desek surfingowych, Smycze do desek typu bodyboard, 
Stanowiska maszyn do biegania, Stacjonarne rowery trenin-
gowe, Stołki gimnastyczne, Tarcze do gry w rzutki, Tarcze 
elektroniczne, Tablice do koszykówki, Sztuczne ściany wspi-
naczkowe, Taśmy do ćwiczeń, Taśma na uchwyty do rakiet 
tenisowych, Taśmy elastyczne do rozcinania palców, Taśmy 
do uchwytów rakiet, Taśmy z ciężarkami do wyważania ra-
kiet tenisowych, Torby na kije do hokeja na lodzie, Torby 
na kręgle, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tram-
poliny treningowe, Trapezy [uprząż] do desek windsurfingo-
wych, Trzonki kijów golfowych, Uprzęże do użytku w spo-
rcie, Uprząż wspinaczkowa, Worki treningowe, Wrotki, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami sportowymi, Promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z sprzętem rekreacyjnym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmami do ćwi-
czeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piłkami gim-
nastycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piłka-
mi do pilatesu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
tami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z trampolinami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z trampolinami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z siatkami do sportów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z ciężarkami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z zabawkowym sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tablicami do koszy-
kówki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łyżwami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drążkami do ćwi-
czeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wrotkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochraniaczami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do gry 
w bilarda, Usługi sprzedaży detalicznej w związku w związku 
z przenośnym domowym sprzętem gimnastycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piłkami do siatkówki, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z workami treningowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ławkami do ćwi-
czeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do badmintona, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
taśm i gum do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie bieżni, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drabi-
nek treningowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
ekspanderów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie hantli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie masażerów wibracyj-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie platform wi-
bracyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie matera-
cy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mat gimnastycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie motylków 
do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obciąż-
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ników do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
piłek do ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
stepów i stepperów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
skakanek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rowerów 
treningowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ści-
skaczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kul żyrosko-
powych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie trampolin 
fitness, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie twisterów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wioślarzy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie drążków do ćwiczeń, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie bidonów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie oświetlenia rowerowego, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie ławek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie suplementów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie odżywek, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie ściągaczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sta-
bilizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mat 
do akupresury, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stop-
ni [steppery] do aerobiku, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie stepperów [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rowerów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie rowerów elektrycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie hulajnóg, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie hulajnóg elektrycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sprzętem rekreacyj-
nym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z taśmami 
do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piłkami 
gimnastycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pił-
kami do pilatesu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ma-
tami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z trampolinami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z trampolinami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z siatkami do sportów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ciężarkami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z zabawkowym sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tablicami do koszykówki, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łyżwami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drążkami do ćwiczeń, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z wrotkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z ochraniaczami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do gry w bilarda, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przenośnym domowym 
sprzętem gimnastycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pitkami do siatkówki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z workami treningowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z ławkami do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem do badmintona, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie taśm i gum do ćwiczeń, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie bieżni, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie drabinek treningowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie ekspanderów, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie hantli, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
masażerów wibracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie platform wibracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie materacy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
mat gimnastycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
motylków do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
obciążników do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie piłek do ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie stepów i stepperów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie skakanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rowerów 
treningowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ściska-
czy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kul żyroskopo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie trampolin fit-
ness, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie twisterów, Usługi 

sprzedaży hurtowej w zakresie wioślarzy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie drążków do ćwiczeń, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie odzieży sportowej, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie bidonów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie oświetlenia rowerowego, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie ławek, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie suplementów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
odżywek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ściągaczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stabilizatorów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie mat do akupresury, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie stopni [steppery] do aerobi-
ku, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stepperów [urzą-
dzenia] do ćwiczeń aerobowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie rowerów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
rowerów elektrycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie hulajnóg, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie hulajnóg 
elektrycznych.

(210) 525387 (220) 2021 03 02
(731) The British Broadcasting Corporation, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) DANCING WITH THE STARS TANIEC Z GWIAZDAMI
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne i fotograficzne,  
Nagrania dźwiękowe i wideo, Nagrane programy telewizyj-
ne i radiowe, Filmy kinematograficzne, Kreskówki, Nagrania 
z danymi, w tym audio, wideo, obrazy nieruchome i rucho-
me oraz tekst, także w formacie interaktywnym, Programy 
i internetowe treści audiowizualne do nadawania lub innych 
transmisji w telewizji, radiu, telefonach komórkowych, oso-
bistych asystentach cyfrowych i komputerach osobistych, 
także w formacie 3D, Urządzenia do nagrywania, nadawa-
nia, transmisji, odbierania, przetwarzania, generowania, 
odtwarzania, dystrybucji, ponownej dystrybucji, śledzenia, 
znakowania, kodowania i dekodowania treści audio i wideo, 
obrazów nieruchomych i ruchomych, danych i metadanych, 
Magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, nośniki pa-
mięci, dyski kompaktowe, dyski optyczne, interaktywne dyski 
kompaktowe, CD-ROM i DVD, minidyski, dyski CD, taśmy, ka-
sety, kartridże, karty i inne nośniki, wszystkie z lub do nagrań 
dźwiękowych, nagrań wideo, danych, metadanych, obrazów, 
grafiki, tekstu lub programów, Software, Programy kompute-
rowe, Oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramo-
wanie do użytku w pobieraniu, przechowywaniu, przetwa-
rzaniu, odtwarzaniu, organizowaniu, dystrybucji i ponownej 
dystrybucji audio, wideo, obrazów nieruchomych i rucho-
mych oraz danych, Oprogramowanie użytkowe, w tym 
oprogramowanie aplikacyjne do telefonów komórkowych, 
cyfrowych urządzeń elektronicznych do noszenia i innych 
przenośnych urządzeń cyfrowych, Oprogramowanie, sprzęt 
i urządzenia do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie 
edukacyjne i do nauczania, elektroniczne urządzenia i przy-
rządy edukacyjne i do nauczania, Platformy oprogramowa-
nia komputerowego oparte na IP do produkcji, formatowa-
nia, zarządzania i dystrybucji dźwięku, obrazów i danych, Gry 
na telefony komórkowe, Gry cyfrowe, Gry na płytach DVD, 
Oprogramowanie i sprzęt do gier komputerowych, Oprogra-
mowanie komputerowe do telewizji spersonalizowanej i in-
teraktywnej, Pobieralne publikacje elektroniczne, Dzwonki 
i grafika (do pobrania) do telefonów komórkowych, Grafika 
do pobrania na komputery, Muzyka cyfrowa, nagrania audio 
i wideo (do pobrania) z Internetu, Elektroniczne tablice ogło-
szeń, Podkładki pod myszy komputerowe, Nadajniki i odbior-
niki sygnałów radiowych, Urządzenia i przyrządy do odbioru 
programów radiowych i telewizyjnych, w tym do odbioru 
transmisji kablowych, satelitarnych i cyfrowych, Okulary, 
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okulary przeciwsłoneczne, Części i wyposażenie wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, 16 Publikacje drukowane, 
Papier, Karton, Materiały drukowane, Czasopisma, Książki, Ka-
talogi, Programy drukowane, Fotografie, Materiały biurowe, 
Materiały dla artystów, Pędzle malarskie, Materiały instrukta-
żowe i dydaktyczne, Matryce drukarskie, Plakaty, Karty, Pocz-
tówki, Kartki okolicznościowe, Karty na wymianę, Zaprosze-
nia, Pamiętniki, Kalendarze, Albumy fotograficzne, Odbitki, 
Torby na prezenty, Pudełka na prezenty, przywieszki na pre-
zenty i Opakowania na prezenty, Notesy, Przybory do pisania 
i kredki, Naklejki, Kalkomanie, Stemple, Organizery osobiste, 
Książki adresowe, Notatniki, Oprawy do piór i ołówków, 
Podkładki na biurko, Wzory do haftu, szycia i dziewiarstwa, 
Znaczki pocztowe, Podstawki wykonane z kartonu i papie-
ru, 21 Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz 
pojemniki kuchenne i dla gospodarstwa domowego, Grze-
bienie i gąbki, Szczotki, Wyroby szklane, porcelana i wyroby 
ceramiczne, Ozdoby, statuetki i figurki, Zastawa stołowa, 
Talerze i talerze ozdobne, Tabliczki ścienne, Naczynia do pi-
cia, Kubki, Dzbanki, Kufle, Kieliszki do wina, Butelki, Termosy, 
Kosze i pudełka piknikowe, Słoiki, Kieliszki na jajka, Minutniki 
do jajek, Pudełka śniadaniowe, Podstawki, Tace do serwowa-
nia, Świeczniki, Pierścienie i stojaki na serwetki, Mydelniczki, 
Szczoteczki do zębów, Przyrządy do czyszczenia, obsługi-
wane ręcznie, Ściereczki do czyszczenia, Przybory do ście-
rania kurzu, Ścierki i skóry do polerowania, Ircha, Rękawice 
do polerowania, Wiadra, Skrobaczki do szyb przednich w po-
jazdach, Gąbki i ściereczki do wycieraczek i parowania szyb 
przednich do pojazdów, Gąbki do czyszczenia samochodów, 
Rękawice do mycia samochodów, ścierki do suszenia samo-
chodów (wykonane ze skóry zamszowej), 24 Tekstylia i wy-
roby tekstylne, Ręczniki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 525397 (220) 2021 03 02
(731) ŻUREK ARKADIUSZ BROWAR PILICA, Biskupice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR Pilica

(531) 07.01.08, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 16 Podkładki pod kufle do piwa, Podstawki pod 
kufle do piwa, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, 
21 Kufle na piwo, Dzbanki do piwa, Szklanki do piwa, Pod-
kładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, Szklanki do pi-
cia piwa typu pilzner, 25 Apaszki, Bluzy dresowe, Bluzki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy polarowe, Bluzy z kap-
turem, Chustki [apaszki], Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
z daszkiem, Damska bielizna, Koszulki bez rękawów, Koszul-
ki z krótkim rękawem, Kurtki bluzy, Nakrycia głowy, Odzież, 
Odzież damska, Odzież męska, Polary, Szaliki, T-shirty z krót-
kim rękawem, 40 Warzenie piwa, Usługi browarnicze, Usługi 
destylacji alkoholu.

(210) 525398 (220) 2021 03 02
(731) SOKÓŁ MATEUSZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowny)
(540) PROPSS
(510), (511) 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu.

(210) 525400 (220) 2021 03 02
(731) ŻUREK ARKADIUSZ BROWAR PILICA, Biskupice
(540) (znak słowny)
(540) Browar Pilica Warzymy Legendy
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo słodowe, 
Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwa regionalne, Piwo 
i produkty piwowarskie, Korzenne piwa, Mineralizowane 
piwa, Piwa smakowe, Brzeczka piwna, Czarne piwo [piwo 
ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Napoje na bazie 
piwa, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Piwa o małej 
zawartości alkoholu, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
40 Warzenie piwa, Usługi browarnicze, Usługi destylacji al-
koholu.

(210) 525404 (220) 2021 03 02
(731) CHAPIŃSKI ADRIAN VITBERRY, Mojesz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITBERRY

(531) 05.07.08, 05.03.11, 05.03.15, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy i mar-
molady owocowe, Galaretki owocowe, Przeciery owocowe,  
Desery owocowe, Miąższ owoców, Mieszanki owoców su-
szonych, Skórki owocowe, Pasta z owoców, Przekąski z owo-
ców, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Kandyzowa-
ne przekąski owocowe, Batoniki na bazie owoców będące 
zamiennikami posiłków, Owoce w puszkach, Owoce prze-
tworzone, 32 Soki, Soki warzywne, Mieszane soki owocowe, 
Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje], Syropy 
owocowe [napoje bezalkoholowe], Skoncentrowane soki 
owocowe, Mrożone napoje owocowe, Koncentraty soków 
owocowych, Koncentraty do sporządzania napojów owo-
cowych, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe 
i soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, 
Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Bezalkoholowe 
gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholo-
we wyciągi z owoców, Syropy do napojów bezalkoholowych, 
Syropy do produkcji lemoniady, Syrop słodowy do napojów, 
Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Syropy 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy do spo-
rządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do sporzą-
dzania napojów na bazie serwatki, Syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napoje owocowe 
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru.
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(210) 525416 (220) 2021 03 02
(731) CENTRUM SZKOLEŃ MEDYCZNYCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.07.22
(510), (511) 37 Instalacja i konserwacja sprzętu komputero-
wego do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, In-
stalacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalacja kabli 
do dostępu do Internetu, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyj-
nej, Instalacja okablowania w budynkach do przekazu tele-
komunikacyjnego, Instalacja okablowania w biurach w celu 
umożliwienia przesyłania danych, Instalacja sprzętu au-
diowizualnego, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja 
sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu 
komputerowego dla dostępu do Internetu, Instalacja sprzę-
tu i wyposażenia do konferencji elektronicznych, Instalacja 
sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, 
Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja systemów 
komputerowych, Instalacja systemów oprzyrządowania, 
Instalacja urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze związa-
ne z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, 
Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją 
i naprawą sprzętu komputerowego, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń tele-
komunikacyjnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, Napra-
wa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa syste-
mów stereo, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa 
urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze dotyczące insta-
lacji sprzętu audiowizualnego, Usługi informacyjne związa-
ne z instalacją systemów zabezpieczających, Wyposażanie 
wnętrz pomieszczeń firmowych, Wyposażanie wnętrz biur, 
41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, 
Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia 
personelu, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowa-
nia sprzętu elektronicznego, Szkolenia w dziedzinie medy-
cyny, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia 
w zakresie obsługi programów do przetwarzania danych, 
Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych 
ludzi, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 
Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownic-
twa i personelu, Usługi konsultacyjne związane ze szkole-
niami pracowników, Usługi szkolenia dla personelu, Usłu-
gi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, Usługi w zakresie 
szkolenia nauczycieli, Produkcja filmów szkoleniowych, 
Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Prowadzenie kur-
sów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla 

młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie seminariów szko-
leniowych, Przygotowanie prezentacji do celów szkole-
niowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się 
do służby zdrowia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi 
instruktażowe i szkoleniowe, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce analizy wymagań szkoleniowych, Usługi organizowania 
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi szkolenia 
personelu, Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Wynajmowanie 
nagranych szkoleń, Wyznaczanie standardów szkoleń, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,  
Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 42 Projek-
towanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Wdrażanie programów komputerowych 
w sieciach, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Doradztwo techniczne związane z in-
stalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i aktualizacja programów do prze-
twarzania danych, Instalacja i dostosowanie na zamówie-
nie aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja 
i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, 
Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Insta-
lacja i konserwacja oprogramowania baz danych, Instalacja, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowe-
go dla systemów komputerowych, Instalacja, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instala-
cja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy 
danych, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Instalacja oprogramowania do baz danych, Instalacja 
oprogramowania sprzętowego, Instalacja oprogramowa-
nia umożliwiającego dostęp do Internetu, Instalacja pro-
gramów komputerowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa 
i serwis oprogramowania komputerowego.

(210) 525430 (220) 2021 03 02
(731) WBC OLECHNO ZALEWSKI KALICIŃSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the WHITE BEAR

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci parzonej, Palone ziarna 
kawy, Herbata, Bułki, Chleb, Ciasta, Wyroby cukiernicze, Lody, 
Napoje na bazie czekolady, Wypieki, 40 Palenie i przetwarza-
nie kawy, 43 Usługi kawiarni, Kafeterie, Usługi restauracyjne.



98 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT12/2021

(210) 525442 (220) 2021 03 02
(731) VOLHARDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.04, 02.09.08, 27.05.01, 27.03.01, 27.03.02, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 525498 (220) 2021 03 03
(731) SOCHACKA KAROLINA, Warszawa;
MAŁEK-KOWALSKA JUSTYNA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) Wool Wear Luxury Clothing Karolina Sochacka, 

Justyna Małek - Kowalska
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież męska, Odzież, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież dziewczęca, 35 Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi skle-
pów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 42 Projektowa-
nie dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie projektowania 
odzieży.
(551) wspólne prawo ochronne



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 521662, 521666, 523292, 523704, 524939, 524941, 525189, 525191, 525196

2 521003, 523292

3 517731, 518606, 521260, 522048, 522604, 522863, 522874, 522985, 523138, 523148, 523154, 523155, 523157, 
523158, 524099, 524347, 524368, 524623, 524625, 524687, 524688, 524703, 524705, 524764, 525000, 525025, 
525120

4 513436, 515718, 515719, 515720, 515724, 515735, 515736, 515740, 515741, 523704, 524299, 524300

5 517691, 517731, 519062, 520240, 521799, 522604, 523138, 523148, 523154, 523155, 523157, 523158, 523583, 
523646, 523647, 524061, 524062, 524347, 524433, 524712, 524713, 524764, 524770, 524939, 524941, 524945, 
525000, 525100, 525189, 525191, 525196

6 516822, 523704, 524227, 524743, 524877, 524882, 524913

7 523704, 523949, 524362, 524496, 524743, 524829

8 522048, 524362

9 514363, 518203, 521003, 521192, 521605, 522794, 523020, 523048, 523069, 523071, 523091, 523093, 523156, 
523238, 523239, 523949, 524614, 524646, 524647, 524648, 524650, 524743, 524771, 524781, 524785, 524829, 
524913, 524918, 524938, 524952, 524953, 524964, 524974, 525068, 525123, 525172, 525173, 525234, 525387

10 517731, 523138, 523148, 523154, 523155, 523157, 523158

11 516822, 523407, 523704, 524085, 525073, 525123, 525172

12 513436, 523133, 523326, 524288, 524496, 524882, 525000, 525181

13 523025, 523949

14 523231, 523344, 524913, 524918, 525198

15 523949

16 518587, 521003, 521192, 522228, 522232, 522237, 522794, 523048, 523069, 523071, 523156, 523219, 523311, 
523743, 523773, 523800, 524023, 524322, 524570, 524681, 524690, 524761, 524913, 524938, 525128, 525173, 
525387, 525397

17 524690

18 523068, 523133, 523231, 523949, 524073, 524703, 524705, 524774, 525198

19 523292, 524227, 524772, 524882

20 522228, 522232, 522237, 523091, 523093, 523836, 523885, 525058, 525059, 525188, 525190

21 523133, 523177, 523293, 524023, 524703, 524705, 525073, 525091, 525092, 525387, 525397

22 524681

24 515893, 523068, 524681, 524913, 525387

25 521192, 521260, 522919, 523068, 523755, 523756, 523763, 523764, 524023, 524042, 524046, 524073, 524554, 
524609, 524610, 524611, 524612, 524613, 524717, 524774, 524783, 524913, 525008, 525198, 525387, 525397, 
525498

26 525025

27 523133, 525000

28 521192, 523238, 523239, 523403, 523922, 523949, 524322, 524398, 524480, 524881, 524882, 524913, 524938, 
525237, 525306, 525442

29 516491, 523111, 523113, 523886, 524175, 524248, 524714, 525099, 525101, 525192, 525404

30 515893, 516491, 520240, 522871, 523044, 523111, 523113, 523132, 523293, 523312, 523646, 523647, 524248, 
524636, 524687, 524694, 524698, 524714, 525073, 525430

31 524248, 524663, 524703, 524705
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32 510530, 514659, 515893, 516937, 523111, 523113, 523210, 523883, 524266, 524369, 524707, 524970, 525398, 
525400, 525404

33 462201, 524052, 524054, 524266, 524505, 524680, 524682, 524683, 524783, 524837, 525107

34 523180, 525111

35 478199, 508542, 510530, 513436, 513714, 514259, 514262, 515377, 515382, 516060, 516822, 517691, 518203, 
518587, 519184, 521003, 521164, 521192, 521260, 521502, 522228, 522232, 522237, 522794, 522908, 522919, 
522985, 523020, 523048, 523069, 523071, 523111, 523113, 523132, 523231, 523292, 523311, 523316, 523390, 
523403, 523583, 523588, 523704, 523749, 523755, 523756, 523763, 523764, 523773, 523790, 523800, 523807, 
523889, 524023, 524073, 524085, 524233, 524300, 524349, 524362, 524505, 524514, 524570, 524586, 524609, 
524610, 524611, 524612, 524613, 524614, 524663, 524675, 524678, 524689, 524690, 524701, 524702, 524712, 
524713, 524714, 524743, 524771, 524783, 524785, 524909, 524974, 524986, 524993, 525000, 525025, 525071, 
525073, 525078, 525111, 525119, 525123, 525128, 525146, 525153, 525188, 525190, 525192, 525195, 525199, 
525306, 525498

36 513714, 515377, 515382, 515453, 520617, 521337, 521339, 521340, 521341, 521342, 521343, 521344, 521351, 
521474, 521475, 521476, 521477, 521478, 522228, 522232, 522237, 522794, 523390, 523588, 523792, 523799, 
524023, 524349, 524551, 524621, 524627, 524642, 524646, 524647, 524648, 524650, 524716, 524743, 524771, 
524986, 525078, 525140, 525143, 525156, 525157, 525199, 525225

37 522228, 522232, 522237, 523281, 523704, 523749, 523792, 523799, 524023, 524496, 524626, 524629, 524771, 
524785, 524974, 524986, 524993, 525143, 525146, 525153, 525156, 525157, 525235, 525416

38 508798, 508812, 515453, 518587, 521192, 522228, 522232, 522237, 522794, 523048, 523069, 523071, 523704, 
524579, 524586, 524743, 524771, 524785, 524974

39 521502, 522228, 522232, 522237, 523704, 523792, 523799, 524023, 524042, 524046, 524340, 524743, 524986, 
525078, 525156, 525157, 525161

40 523278, 523704, 523773, 523800, 524761, 524829, 525397, 525400, 525430

41 478199, 513714, 514259, 514262, 515377, 515382, 515453, 516060, 518587, 518606, 519184, 521192, 522048, 
522228, 522232, 522237, 522794, 523020, 523044, 523048, 523069, 523071, 523156, 523219, 523293, 523311, 
523704, 523743, 523749, 523763, 523807, 523818, 523889, 523936, 524023, 524042, 524046, 524252, 524586, 
524665, 524675, 524678, 524753, 524771, 524913, 524942, 524949, 524950, 524951, 525025, 525123, 525140, 
525145, 525161, 525199, 525416

42 517691, 518203, 518587, 521192, 522228, 522232, 522237, 522794, 523020, 523156, 523316, 523324, 523326, 
523704, 523745, 524231, 524349, 524627, 524629, 524771, 524785, 524829, 524909, 524974, 524986, 525068, 
525153, 525235, 525416, 525498

43 516060, 522228, 522232, 522237, 523111, 523113, 523219, 523312, 524023, 524042, 524046, 524258, 524714, 
524869, 524986, 525010, 525073, 525140, 525156, 525157, 525192, 525430

44 517691, 518606, 522048, 522228, 522232, 522237, 523807, 524042, 524046, 524514, 524663, 524755, 525025, 
525147, 525225

45 513714, 515377, 515382, 519184, 521502, 522228, 522232, 522237, 523048, 523069, 523071, 523408, 523792, 
523799, 524645, 524686, 524932, 525119
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

F Farbiarnia space 524349

100% natura ANTYGRYPINA 524369

2007 FINANCE NAVIGATOR 524716

995 CZANTORIA 2012 Nasze beskidzkie 524707

A O MARKHOR BDC 524783

acoGO! 524974

ACTIVE GRASS 514659

AD kontakt 525189

AD pH 525191

adeco shop 523292

AKADOMIA 523020

ALBICLA 523324

ALPINO 523133

ALWI GRILL 516822

ANGORA 525128

APISGOLD 524770

arctherm 523177

ART TAK! 524586

asseco 524771

ASTRA COFFEE & MORE 525073

ATOS OCHRONA 521502

Averton Sterling TALENT & CAPITAL SLINGSHOT 523588

B Beauty for You 525025

BAKOMA BOTANICALS 523886

BALTIC FAMILY MIELNO 525010

baseclean 523180

BATTERBOX 523836

BAUERBALE 524690

BELLESA 523885

BETA PLUS 525196

BetterPOS – Nowy wymiar fundraisingu 524647

betterpos 524650

Biflorin ELEKTROLITY 524061

Biflorin IBS 524062

Bild 523093

bioecoil Wkład bio-parafinowy do zniczy  
Paraffin refill  ~ 3 dni Czas palenia  
Burning time BIO3 515719

BIOMEDICUM 523583

BIOTEBAL 524764

BISTRO Słoiki DĘBNIKI 523113

BOLLADORO 525107

Borowy 516060

breneca 523068

BRK HARMONY IN TIME AND BUSINESS 515377

Browar Pilica Warzymy Legendy 525400

BROWAR Pilica 525397

bult FOOD & SNACK FOR YOUR DOG 524703

bulti FOOD & SNACK FOR YOUR CAT 524705

CAMPERINI 525188

CAMPERINI.COM 525190

Candles PREMIUM MATTRA  
Wkłady olejowe do zniczy ~4 dni 515735

Candles PREMIUM MATTRA  
Wkłady olejowe do zniczy -4 dni  
Producent: MATTRA Polska 515724

Castle Party DARK INDEPENDENT  
FESTIVAL since 1994 524252

Centrum wiedzy 524753

CEZARY ŁASICZKA 524942

Chciwy Potwór 523922

CHLEB ZIARNISTY o niskim indeksie  
glikemicznym 523647

CHOCO FINI 522871

CLICK BED 525058

CLICK BED 525059

COMO 524877

Content Writer 524701

CSM 525416

CyberCent 523390

Czas niedokonany 521192

Czas pamięci 2-3 dni www.mattrapolska.pl  
Wkład olejowy do zniczy MATTRA  
Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat  
na polu, ledwie muśnie go wiatr,  
a już go nie ma... czas palenia zależny od  
warunków pogodowych.  
Prosimy przestrzegać załączonych symboli 515741

Czas pamięci 7 dni www.mattrapolska.pl  
Wkład olejowy do zniczy MATTRA  
Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat  
na polu, ledwie muśnie go wiatr,  
a już go nie ma... Czas palenia zależny od  
warunków pogodowych.  
Prosimy przestrzegać załączonych symboli  
Producent: MATTRA Polska 515718

Czas pamięci Wkład olejowy do zniczy  
MATTRA www.mattrapolska.pl  
Producent: MATTRA Polska 515736

DAKO 524761

DANCING WITH THE STARS TANIEC  
Z GWIAZDAMI 525387

DD deli2.pl 521164

DEKORA  PRODUCENT TKANIN 524681
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DELIKATESY Słoiki DĘBNIKI 523111

Dolnośląski Zakład Pogrzebowy  
Firma Jaśnikowski 525119

DOM CHŁOPAKÓW 524258

domyidachy.pl 524626

Donateo – Moc dobrych gestów 524648

Donateo – Pomagajmy pomagać 524646

Dove MEN +CARE - for all - MANKINDNESS 524099

Dr Whoo. 522985

DREAMS & GIFTS 508542

DUDEK 523403

DŻAMPERSY 524480

eco secret 524772

ECOTRENDS ET powered by Poleco 514262

EHe Sport 515893

ELESTAR 525146

ELUBE.PL 524300

Elżbieta Gadomska SEENTECH 524689

ENTOPI 525235

eva nature style 524368

EVENTTECH.PL 525123

EXPEDITION 524837

fashion CLEANERS 523281

F Farbiarnia space 524349

fibo 508798

FIBO 508812

Filloo 522919

FINANSE CZASU 523743

Firmowki.pl 523800

FLOW ART HOUSE 524675

FLOW ART HOUSE 524678

FMW wear JoKa classic 524609

FMW wear JoKa craze 524610

FMW wear JoKa craze 524611

FMW wear JoKa sport 524612

FMW wear JoKa sport 524613

FORPLON 524941

Free 4Business 524340

Fullgrowth 524625

FUMO 525111

GEOX 523745

GETIN BANK 522794

GIEWONT 524227

GIIP  GAS INSIDE INFORMATION PLATFORM 523704

GISS Global Infrastructure & Security Solutions 524785

Goldenlife 524712

GREEN JOY 516491

H & B Art Changes Life 524570

HALSZKA CRAFT STUDIO 524774

Harnaś 510530

Herbiset 524713

HIBOX SKRYTKOMAT 524743

HIGH QUALITY ESTD PREMIUM 2015  
QUALITY BIAŁA ORLICA  
DISTILLED & BOTTLED IN POLAND 524683

HIGH QUALITY ESTD PREMIUM 2015  
QUALITY ZŁOTA ORLICA  
DISTILLED & BOTTLED IN POLAND 524682

hula events 524950

Hula Events 524951

ibuvit 525100

IDŹ ZA GŁOSEM SERA 524175

INDIAN CURRY RESTAURACJA INDYJSKA 524869

INDIAN PROTECTION 524781

Inoltre 524554

INTEGRA TOOLS 524362

INWESTORZY 524322

ISLA CARIBE 524054

JTG REFRACTORY LININGS 523407

JUSTUS 523792

JUSTUS 523799

Jutrzenka Familijne Wieczory Filmowe 523044

KA AMMUNITION 523025

kames 523293

Klang 523091

KLUBY GAZETY POLSKIEJ 519184

KONESSERKA 525198

KönigHOFFER Multi Stone NANO-TECH 525091

KORDYS Biuro nieruchomości 524621

KroCaps 524945

Kropnij Krupnik 462201

KS LUBLINIANKA 523889

LABORATORIUM ANALIZY BARIERY  
OCHRONNEJ PRZEWODU POKARMOWEGO 523156

LARSSON NOBEL technologie energii  
odnawialnej 524629

Lashes 2LOVE 524623

Legissimo 524645

lepiej z nauką.pl 524579

LIDER 523316

LIPIKOLINA 517731

LOTNISKO CHOPINA WARSZAWA 522237

LOV100 523755

Made by Binkowska HOME STAGING 524627

MALOWANY LAS 524881

Maporto Relief 523949

MASAM 524288

MATAKI 525442

matmedia 524231

MATTRA wkład parafinowy 2,5 dnia  
www.mattrapolska.pl MATTRA Polska  
WKŁADY WYPRODUKOWANO W POLSCE 515740

MAX-DYWANIK 525000

Medcam SIMULATIONS SYSTEMS 524964
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MH MISSHOME 524909

Między światami 525173

Migréa 521799

Mini Trendy 524398

MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMATYCZNY 525199

MOJE miejsce 524023

MOM 519062

MORKA 525161

MORLINY - dobre mięso i wędliny 525101

MORLINY od 1992 r. DOBRE MIĘSO  
I WĘDLINY OKOLICE OSTRÓDY 525099

MotoMega 525078

MOTOPROJECT 523326

MPA 525172

MROZO-SYLIKAT 521662

MWR AgroTrendy 525195

NATURAQUA 523883

naturio SMOOTHIE 524970

NEUTRALIZACJA ZAPACHU 522874

NO  NAME 518606

NOSO 513436

Nowy Wymiar 524665

ODOUR NEUTRALISATION 522863

ONE ONE OF A KIND 524717

ORLICA 524680

OSADY LEŚNE 524986

ottobike 525181

OUTLET 522908

P24 521337

P24 521339

P24 521351

P24GO 521340

P24GO 521341

P24GO 521342

P24GO 521343

P24GO 521344

P24NOW 521474

P24NOW 521475

P24NOW 521476

P24NOW 521477

P24NOW 521478

PAINT WITH CARE 521003

PAKIET PRZEŻYĆ 478199

PAKOWNIA OPAKOWANIA WYSYŁKOWE 524233

PatentPro 523408

PEGASUS 523238

PEGASUS 523239

PEH 524347

PELLEGREENO 524299

PIBEEP 514363

PIECZYWO ZIARNISTE o niskim indeksie  
glikemicznym 523646

PJ JAMORSKI I PARTNERZY  
RADCOWIE PRAWNI 524686

PLAN TRANS 524829

PLATIDA 524642

pobrania w domu 524755

POLECO 514259

POTZ GENESIS 523344

PPL Porty Lotnicze 522228

PR Kergulena 525192

PRIMULATOR 523749

PRO Brow 522048

PRO polisy 515453

ProfiMedical 524993

PROPSS 525398

PSYCHEDELIC ENERGY DRINK 516937

PSYgarnij 525225

PUSZCZA MUŚNIĘTA JABŁKIEM 524266

PUSZCZA 524505

QualiHyal 522604

RADIO 357 523048

Radio 357 523071

Radio lfa 518587

RanWet 517691

rappa port 525140

ricco bogactwo technologii 524702

RKS GARBARNIA KRAKÓW 1921 524918

RKS GARBARNIA KRAKÓW 524913

Robin Hood 525237

Rodowe 523210

RSBM DEVELOPER nowemalomice.pl 525143

SAN-MEDICAL 525147

SECRETO DEL CARIBE 524052

Shelter me 523764

SKUP NIERUCHOMOŚCI 524551

SLOGEN 525306

SMOCZY SKARB 524949

SMOGBOX 524085

SOBIC HOME 523132

SOFI 525008

SOFTIZZLY 525153

SOKOŁÓW ROŚLINNY 524248

SOKOŁÓW SKLEP FIRMOWY  
Promocja RAMA PLAKATOWA 523790

SOLIX DIGITAL SIGNAGE SYSTEMS 524952

SOLIX DIGITAL SIGNAGE SYSTEMS 524953

SPACE 4 LOVE 524932

SR SALES ROBOTS 518203

Stajnia Aldovia 524042

STAJNIA ALDOVIA 524046

STARKE PRO Multi Stone NANO-TECH 525092
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STELMAX 524496

sueno 521260

SUNDY 524636

SUSHI KADO 523312

SYNERGIZER 525068

ŚNIEŻNA CHMURKA 524694

Śnieżna Chmurka 524698

ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci  
NATURALNE 100% OLEJE ~ 4 DNI  
WKŁAD DO ZNICZY 515720

TAKEMA 523278

TEAM UP IT RECRUITMENT 525071

TESORO 524882

the WHITE BEAR 525430

tias there is always a solution 513714

tias there is always a solution 515382

timeout.clinic 523807

TOPARI 524939

TUSOVKA 523219

ulica Piotrkowska BIEG ulicą PIOTRKOWSKĄ 523763

unTYPICAL 525145

UPPER ONE 525156

UPPER ONE 525157

VEITHDIA 524614

VIGOR essential 523155

VIGOR essential 523157

VIGOR FIT! 523158

VIGOR UP! 523148

VIGOR UP! 523154

VIGOR+ cardio 523138

VIPERPRINT 523773

VIRGIN 521605

VITBERRY 525404

VOG YJM 525120

VOSEDO 523756

WARSAW CHOPIN AIRPORT  
LOTNISKO CHOPINA WARSZAWA 522232

WE LOVE KERATIN 524514

white grass 524688

Wizlink 525234

Wool Wear Luxury Clothing  
Karolina Sochacka, Justyna Małek - Kowalska 525498

Wszechnica noszącego rodzica 523818

ZAGATTO 523231

ZAKOPLANER 523936

ZAKWASOWNIA 524714

Zdrovit SupraMag 524433

ZDROWY DRÓB GRUPA INDYKPOL 524663

ZEN Premium Tea 520240

ZEUS APARTMENTS 520617

ZIMEK 521666

ZIOOLCO&CO. 524687

Ziutka inspiruje 523311

zygzaki 524938



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

490576 WOKKELS (2021 02 15) 29, 30
871843 HELICOVEX (2021 02 17) 5
1206946 ROYAL THERMO (2021 02 11) 6, 11, 19, 35
1211444 BALLU (2021 02 11) 7, 11, 35
1385400 Spodovir (2021 02 17) 5
1412918 BALECUT (2018 01 26) 7, 37, 42
1449697 +ADD X-WARM (2021 02 05) 25
1483639 ANIMALIENS (2021 01 19) 33
1514170 K KIRINATU (2021 02 11)

CFE: 27.05.01 3
1577955 UZAY (2020 12 17)

CFE: 01.05.02, 27.05.24, 29.01.12 11
1577983 AGROLINE (2020 10 27, 2020 06 09)

CFE: 05.03.11, 27.05.01 1, 5, 12, 16, 21, 
31, 41, 44

1577989 (2020 12 14)
CFE: 28.03.00 30

1578016 (2020 10 19)
CFE: 26.13.25, 28.03.00 31

1578075 Alena Tofil (2020 08 14)
CFE: 01.01.02, 27.05.01 3, 35, 41

1578092 S (2020 11 26)
CFE: 25.07.01, 27.01.01, 27.05.17, 29.01.01 7

1578146 Tento (2020 12 09, 2020 09 18)
CFE: 05.03.11, 26.13.25, 
27.05.24, 29.01.12

3, 16, 21, 28

1578191 D DEMIX (2020 09 17, 2020 07 21)
CFE: 27.05.10 9, 10, 16, 21, 24

1578196 F Ourfuture (2020 12 17)
CFE: 27.05.01 11

1578197 fit4you MAXIM PHARM For Active Life  
(2020 09 23)
CFE: 04.05.03, 26.01.14, 26.07.04, 
27.05.10

5, 29, 30, 
35, 44

1578221 XPERION Die SATURN eArena  
(2020 11 16, 2020 05 18)
CFE: 27.05.09, 29.01.12 35, 38, 41

1578245 LV 1854 (2020 10 08, 2020 10 08)
CFE: 05.05.20, 25.07.25, 
27.05.01, 27.07.01

9, 14, 18, 25

1578270 LETI (2021 01 19) 30

1578274 CELENIA (2020 09 03, 2020 07 24) 3, 5
1578293 ANLI (2020 11 24) 18, 20
1578297 TITANOS (2021 01 11)

CFE: 27.05.17 2
1578324 Fingtex sewing machine (2021 01 27)

CFE: 26.01.01, 27.05.10 7
1578402 SiliconANLI (2020 11 24)

CFE: 27.05.01 18, 20
1578407 WRDG 5 (2020 11 25, 2020 06 16)

CFE: 01.05.02, 01.15.15, 27.05.17, 27.07.11 33
1578410 A.S.O (2020 12 17)

CFE: 26.01.18, 29.01.01 11
1578537 YIELLA (2020 11 18, 2020 05 29) 3
1578581 Little Tiaras (2020 12 24)

CFE: 24.09.02, 27.05.02, 29.01.12 9, 24, 25, 35, 
38, 41

1578590 FIT (2021 01 27)
CFE: 27.05.01 7

1578647 NIGHT SPARKLE (2020 11 18, 2020 05 29) 3
1578678 SUPERNOVA (2020 12 21, 2020 07 03) 31, 44
1578752 (2020 12 14)

CFE: 28.03.00 30
1578804 mopal (2020 09 08)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04 9, 18
1578893 Shik (2020 12 03)

CFE: 25.01.10, 26.04.08, 27.05.24 3
1578934 1 ActOne (2020 10 13)

CFE: 26.01.03 35, 39, 42, 43, 44, 45
1579064 DAYOU (2021 01 14) 3
1579090 L’arte del bello (2020 11 02)

CFE: 27.05.01 3, 35, 44
1579129 CLASICO (2020 12 18)

CFE: 01.01.02, 27.05.01 28,
1579167 upruich (2020 12 14)

CFE: 26.04.02, 27.05.24, 28.03.00 29
1579184 clobecutan (2021 01 21) 3, 5
1579214 clodermbeta (2021 01 21) 3, 5
1579301 DKM Dakumar (2021 01 26)

CFE: 27.05.09 7
1579404 MAGFAST (2021 01 12) 9



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1577983 

2  1578297 

3  1514170, 1578075, 1578146, 1578274, 1578537, 1578647, 1578893,
 1579064, 1579090, 1579184, 1579214 

5  871843, 1385400, 1577983, 1578197, 1578274, 1579184, 1579214 

6  1206946 

7  1211444, 1412918, 1578092, 1578324, 1578590, 1579301 

9  1578191, 1578245, 1578581, 1578804, 1579404 

10  1578191 

11  1206946, 1211444, 1577955, 1578196, 1578410 

12  1577983 

14  1578245 

16  1577983, 1578146, 1578191 

18  1578245, 1578293, 1578402, 1578804 

19  1206946 

20  1578293, 1578402 

21  1577983, 1578146, 1578191 

24  1578191, 1578581 

25  1449697, 1578245, 1578581 

28  1578146, 1579129 

29  490576, 1578197, 1579167 

30  490576, 1577989, 1578197, 1578270, 1578752 

31  1577983, 1578016, 1578678 

33  1483639, 1578407 

35  1206946, 1211444, 1578075, 1578197, 1578221, 1578581, 1578934,
 1579090 

37  1412918 

38  1578221, 1578581 

39  1578934 

41  1577983, 1578075, 1578221, 1578581 

42  1412918, 1578934 

43  1578934 

44  1577983, 1578197, 1578678, 1578934, 1579090 

45  1578934



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

513336 Wolverhampton Wanderers  
Football Club (1986) Limited
2020 11 03 13, 35, 41

515665 GUCCIO GUCCI S.p.A.
2020 12 17 25

516625 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT 
BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
2021 02 01 19, 35

518362 Imperial Tobacco Limited
2021 02 09 34

515031 The Independent Tobacco FZE
2021 02 23 9, 34

515031 BR International Holdings Inc.
2021 02 22 9, 34

517490 HEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 28 9, 35

517558 HEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 28 9, 35

517559 HEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 28 9, 35

519757 Genfoot Inc.
2021 03 02 25

516198 KZA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI  
I TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA
2021 03 05 9, 37, 40

520115 United Parcel Service of America, Inc.
2021 03 03 39
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