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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 
towarowych. 

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 26 kwietnia 2021 r. Nr ZT17

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) 508218 (220) 2019 12 18
(731) SOCZEWKA ADAM, Łosice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPERY Wypożyczalnia Kamperów AS ONE.pl

(531) 26.04.22, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 12 kampery, kampery [pojazdy rekreacyjne], 
samochody kempingowe, pojazdy kempingowe, pojazdy 
wyposażone w pomieszczenia, mieszkania, 39 wynajem 
pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem sa-
mochodów, kontaktowy wynajem pojazdów, wypożycza-
nie i wynajem pojazdów, wynajem pojazdów transporto-
wych na umowę, usługi agencji rezerwujące wynajem sa-
mochodów.

(210) 509864 (220) 2020 02 05
(731) BIURFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biuRfol

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 artykuły szkolne i biurowe z kartonu i two-
rzyw sztucznych, maszyny do pisania, taśmy do maszyn 
do pisania, papiery do maszyn do pisania, do kopiarek, 
do drukarek, etykiety samoprzylepne, arkusze papieru sa-
moprzylepnego, folie do pisania, rolki papieru do telefa-
xów, kas i kalkulatorów, ploterów, tusze do powielania, tusze 
do pieczątek, tusze do celów biurowych, taśmy do kopiarek, 
ploterów, światłokopiarek, etykieciarek, faxów, drukarek, 
koperty, papeterie, bloki do pisania, notesy konferencyjne, 
teczki z notesami, tablice do pisania, tablice do przypina-
nia, bruliony, skorowidze, wkłady do segregatorów, kartki 
samoprzylepne, bloczki, kalki maszynowe, książki kancela-
ryjne, szkicowniki, kartony, bloki rysunkowe, tuby na rysunki 
i dokumenty, zeszyty papierów kolorowych, farby, akwarele, 

pędzle, piórniki, okładki szkolne na zeszyty i książki, okładki 
na dokumenty, przybory do pisania, pióra, długopisy, maza-
ki, pisaki, zakreślacze, markery, pióra kulkowe, pióra żelowe, 
przybory kreślarskie, pisaki kreślarskie, ołówki, kredki, korek-
tory, gumki, atramenty, tusze kreślarskie, tusze do stempli, 
stemple, linijki, szablony, zszywacze, rozszywacze, dziurka-
cze, temperówki, przyborniki na biurko, podstawki na biurko, 
temperówki, podstawki do pisania, teczki do akt kartonowe 
i z tworzyw sztucznych, segregatory, przekładki do segre-
gatorów, koszulki na dokumenty, ofertówki, skoroszyty, se-
gregatory z wkładami do przechowywania dyskietek i CD, 
wizytowniki i wkłady do nich, akcesoria do archiwizacji doku-
mentów, tacki na dokumenty, stojaki biurowe, pudła, sortery, 
folie, foliopisy, wskaźniki, identyfikatory, folie luminescencyj-
ne, mapy, globusy, kalendarze, organizery, formularze, druki, 
albumy do zdjęć, materiały do nauczania, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, gilotyny do papieru, bindownice, 
laminatory, oklejarki, dozowniki taśmy, tace do sortowania 
i liczenia pieniędzy, filtry do kawy, papier toaletowy, chus-
teczki do nosa, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, tor-
by i worki na śmieci, torby do pakowania, plastelina, tworzy-
wa do modelowania.

(210) 512904 (220) 2020 06 22
(731) ŚLIWKA SYLWIA BUMERANK, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD ARCHITEKT DUSZY

(531) 27.05.01, 27.01.01, 27.05.22
(510), (511) 41 multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, multimedialne wydania czasopism, multimedialne 
wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja czaso-
pism, publikacja i redagowanie książek, publikowanie czaso-
pism internetowych, publikowanie, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek i recenzji, publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, publikowanie tekstów, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi pi-
sania blogów, usługi pisania tekstów, usługi publikacji, usługi 
w zakresie publikowania on-line, usługi wydawnicze, wyda-
wanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie gazet, 
wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, wydawanie katalogów, wydawa-
nie prospektów, edukacja, dostarczanie informacji eduka-
cyjnych, akademie, edukacja [nauczanie], kursy szkoleniowe, 
kursy instruktażowe, kursy samoświadomości [szkolenia], 
podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie kursów in-
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struktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, orga-
nizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edu-
kacyjnych, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szko-
leniowe z zakresu zdrowia, kursy korespondencyjne, nauka 
na odległość, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobi-
stego, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, pro-
wadzenie kursów, seminariów i warsztatów, kursy korespon-
dencyjne dotyczące inwestycji osobistych, usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, trening 
rozwoju osobistego, kursy rozwijające umiejętności konsul-
tacyjne, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, 
kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, publikowanie 
książek, publikowanie multimedialne książek, publikowanie 
książek instruktażowych, usługi w zakresie publikacji książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, prowadzenie sesji szkoleniowych, prowadze-
nie sesji terapeutycznych, prowadzenie sesji szkoleniowych  
on-line, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeu-
tycznymi.

(210) 514485 (220) 2020 06 08
(731) PV INSTALATOR POLSKA GRUPA PVGE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVGE PV GREEN ENERGY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 37 roboty związane z budową linii telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych, specjalistyczne roboty 
budowlane.

(210) 514487 (220) 2020 06 08
(731) PV INSTALATOR POLSKA GRUPA PVGE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVGE PV INSTALATOR POLSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 37 roboty związane z budową linii telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych, specjalistyczne roboty 
budowlane.

(210) 514501 (220) 2020 06 08
(731) PV INSTALATOR POLSKA GRUPA PVGE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVGE

(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 37 roboty związane z budową linii telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych, specjalistyczne roboty 
budowlane.

(210) 516241 (220) 2020 07 21
(731) MALCZAK MARCIN, Reguły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSTANTINA

(531) 17.02.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie [biżuteria], wyroby jubiler-
skie, wyroby biżuteryjne, kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka na ze-
garki, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia 
czasu, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, po-
sągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły 
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], dzieła sztuki metalo-
we [metale szlachetne], dzieła sztuki wykonane z kamieni 
szlachetnych, dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, 
dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, dzieła sztu-
ki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, monety, monety do kolekcjonowania, mo-
nety niesłużące do płacenia, monety pamiątkowe, monety 
z metali szlachetnych, monety ze złota, odznaki pamiątko-
we, ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szla-
chetnych, ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, płytki 
identyfikacyjne z metali szlachetnych, puchary pamiątkowe 
wykonane z metali szlachetnych, puchary z metali szlachet-
nych, pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, pudełka 
z metali szlachetnych, srebrne dzieła sztuki, szkatułki ozdob-
ne wykonane z metali szlachetnych, tabliczki nagrobne 
z metali szlachetnych, turmaliny [kamienie szlachetne], ze-
stawy monet do celów kolekcjonerskich, złote monety, tro-
fea wykonane ze stopów metali szlachetnych, trofea wyko-
nane z metali szlachetnych, trofea powlekane stopami me-
tali szlachetnych, trofea powlekane metalami szlachetnymi, 
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi skle-
pów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprze-
daży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, 
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT17/2021

odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 517694 (220) 2020 08 31
(731) KOZŁOWSKA EDYTA, Grabowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LR LEVEL REVOLUTIONARY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 20 meble, 25 odzież, obuwie, 42 usługi projek-
towania biżuterii, mebli, tkanin, usługi projektantów mody, 
projektowanie budynków i dekoracji wnętrz.

(210) 518170 (220) 2020 09 11
(731) GT PURITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Anionit Health
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekują-
ce do użytku domowego, płyny dezynfekcyjne [inne niż my-
dło], preparaty do dezynfekcji rąk, środki wirusobójcze, środki 
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, 
środki dezynfekujące do przyrządów medycznych, prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
powietrza (zamgławianie), płyny dezynfekujące do wszyst-
kich powierzchni w tym wrażliwych na alkohol, płyny de-
zynfekcyjne do zastosowań w hodowli zwierząt, środki de-
zynfekcyjne w zastosowaniach hodowli ptactwa i zwierząt 
eliminujących występowanie roztoczy, środki dezynfekcyjne 
do zastosowań weterynaryjnych.

(210) 518965 (220) 2020 10 01
(731) BUDKIEWICZ WIESŁAW SALTICO, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Taste the Salmon LAKS ŁOSOŚ

(531) 03.09.01, 03.09.10, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.20, 26.01.12, 
26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 29 grillowane filety rybne, konserwowane pro-
dukty rybne w słoikach, konserwy rybne, kotlety rybne, kieł-
baski rybne, filety rybne, krokiety rybne, mrożone produkty 
rybne, paluszki rybne, pasty rybne, potrawy rybne, pulpety 
rybne, przeciery rybne, galaretki rybne, gotowane ryby, go-
towe posiłki składające się głównie z ryb, ikra rybia do ce-
lów spożywczych, ikra rybia przetworzona, konserwowane 
ryby, mrożone gotowane ryby, mrożone posiłki składające 
się głównie z ryb, pasta rybna, pasty z ryb, owoców morza 
i mięczaków, pasty z ryb wędzonych, potrawy z ryb do spo-
życia przez ludzi, produkty z przetworzonej ryby do spożycia 
dla ludzi, ryby, ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby 
mrożone, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, ryby prze-
tworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, 
ryby w puszkach, ryby w słoikach, ryby wędzone, steki z ryb, 
żywność przygotowywana z ryb.

(210) 519455 (220) 2020 10 13
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) druga szkoda

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, organizowanie działalności gospodar-
czej, badanie i analiza rynku, ekspertyzy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnego, pośrednictwo pracy, opracowywanie mate-
riałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, pozyskiwanie komputerowych baz danych dla 
osób trzecich, sprzedaż oprogramowania komputerowego, 
sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, sprze-
daż sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 36 usługi 
ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim od-
szkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli majątku 
i od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia od wypad-
ków, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, usługi pośrednictwa w zakresie 
ubezpieczeń medycznych, pośrednictwo w ściąganiu należ-
ności, pośrednictwo w handlu nieruchomościami (kupno-
-sprzedaż, wycena, najem, sporządzanie umów), doradztwo 
w sprawach finansowych, operacje finansowe, organizacja 
zbiórek finansowych, pożyczki ratalne, umowy kredytowe, 
doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, tworzenie 
funduszy, pośrednictwo giełdowe, 39 usługi agencji re-
zerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej wycieczki, 
usługi transportu karetkami ratunkowymi, usługi transportu 
poszkodowanych w wypadku, wypożyczanie wózków in-
walidzkich, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, 
41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie zawodu lub 
zmiany zawodu, porady w zakresie szkolenia lub edukacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pu-
blikowanie książek, czasopism, tekstów, tłumaczenia, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz pra-
cowni specjalistycznych, 42 doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
komputerowego i rozwoju sprzętu komputerowego, insta-
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lowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypo-
życzanie sprzętu komputerowego, badania naukowe i prace 
rozwojowe, 44 usługi telemedyczne, usługi medyczne, opie-
ka pielęgniarska, porady medyczne dla osób niepełnospraw-
nych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, usługi rehabilitacyjne, wynajem sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego, 45 doradztwo prawne i usługi prawne.

(210) 519464 (220) 2020 10 13
(731) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUDYT ZDROWIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, organizowanie działalności gospodar-
czej, badanie i analiza rynku, ekspertyzy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnego, pośrednictwo pracy, opracowywanie mate-
riałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, pozyskiwanie komputerowych baz danych dla 
osób trzecich, sprzedaż oprogramowania komputerowego, 
sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, sprze-
daż sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 36 usługi 
ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim od-
szkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli majątku 
i od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia od wypad-
ków, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, usługi pośrednictwa w zakresie 
ubezpieczeń medycznych, pośrednictwo w ściąganiu należ-
ności, pośrednictwo w handlu nieruchomościami (kupno-
-sprzedaż, wycena, najem, sporządzanie umów), doradztwo 
w sprawach finansowych, operacje finansowe, organizacja 
zbiórek finansowych, pożyczki ratalne, umowy kredytowe, 
doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, tworzenie 
funduszy, pośrednictwo giełdowe, 39 usługi agencji re-
zerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej wycieczki, 
usługi transportu karetkami ratunkowymi, usługi transportu 
poszkodowanych w wypadku, wypożyczanie wózków in-
walidzkich, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, 
41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie zawodu lub 
zmiany zawodu, porady w zakresie szkolenia lub edukacji, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pu-
blikowanie książek, czasopism, tekstów, tłumaczenia, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz pra-
cowni specjalistycznych, 42 doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
komputerowego i rozwoju sprzętu komputerowego, insta-
lowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypo-
życzanie sprzętu komputerowego, badania naukowe i prace 
rozwojowe, 44 usługi telemedyczne, usługi medyczne, opie-
ka pielęgniarska, porady medyczne dla osób niepełnospraw-

nych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji uzdrowisko-
wych, usługi rehabilitacyjne, wynajem sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego, 45 doradztwo prawne i usługi prawne.

(210) 520052 (220) 2020 10 27
(731) SMOŁKA ROMUALD MIKOŁAJ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWAKOŁA słoneczne

(531) 26.01.04, 26.01.16, 01.03.01, 01.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 15.07.19

(510), (511) 12 bagażniki do pojazdów, dętki do opon pneu-
matycznych, hamulce do pojazdów, kierownice do moto-
cykli, lusterka boczne do pojazdów, opony do pojazdów 
mechanicznych, pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzna, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, ramy 
do motocykli, rowery elektryczne, silniki do motocykli, silniki 
elektryczne do pojazdów lądowych, szprychy kół pojazdów, 
35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów, promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama zewnętrzna, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.

(210) 520178 (220) 2020 10 29
(731) AT-OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER CELL

(531) 27.05.01, 27.01.01, 26.11.03, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
usługi sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego.

(210) 520377 (220) 2020 11 04
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lawendowe pola LAVENDER by FLOSLEK
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(531) 05.03.13, 05.03.14, 05.03.16, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne do pielęgnacji skóry, kosmetyki I 03 przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy 
nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, 
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do ce-
lów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom 
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czysz-
czenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosme-
tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, 
płyny, żele, 05 olejki do celów leczniczych i medycznych, 
wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki 
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermo-
kosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutri-
kosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i hi-
gienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty 
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitar-
ne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty 
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub we-
terynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, pre-
paraty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, pre-
paraty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środ-
ki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, kosmetyki przeciw rozstępom.

(210) 520381 (220) 2020 11 04
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zioła i adaptogeny ADAPTOGEN by FLOSLEK

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nie-
lecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, ko-
smetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów 
medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skó-
ry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszcze-
nia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki 
o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, pły-
ny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi 

i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, 
dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki 
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, 
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobi-
stej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzy-
biczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowa-
ne w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy-
biczne, preparaty antybakteryjne, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezyn-
fekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty i artykuły 
higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodory-
zujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, kosmetyki przeciw rozstępom.

(210) 520387 (220) 2020 11 04
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) minerały i elektrolity NAWILŻANIE by FLOSLEK

(531) 17.02.04, 06.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nie-
lecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, ko-
smetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów 
medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skó-
ry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszcze-
nia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki 
o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, pły-
ny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi 
i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, 
dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki 
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, 
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobi-
stej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzy-
biczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowa-
ne w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzy-
biczne, preparaty antybakteryjne, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezyn-
fekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty i artykuły 
higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodory-
zujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, kosmetyki przeciw rozstępom.
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(210) 520441 (220) 2020 12 10
(731) ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ STEFANIA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANI

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, wyroby ze skóry i z imitacji skóry, 
aktówki, dyplomatki, etui na klucze, etui na okulary, etui 
na przybory do pisania, etui na wizytówki i dokumenty, etui 
na zestawy manicure, etui na karty kredytowe, wizytowniki, 
kasetki ze skóry, klasery, kufry, plecaki, kosmetyczki, torby, 
portfele, pasy skórzane, paski, portmonetki, organizery, pu-
dełka ze skóry, pudła ze skóry, pudła na kapelusze, sakiewki, 
teczki szkolne, teczki konferencyjne, torby szkolne, torebki, 
walizy, walizki, breloki skórzane, skórzane podkłady na biur-
ka, oprawy na kalendarze, notatniki, agendy i terminarze 
wykonane ze skóry, galanteria ze skóry i z imitacji skóry, 
rzemienie, smycze, siodła dojazdy konnej, wyroby ze skóry 
i galanteria skórzana z udziałem kamieni szlachetnych i wy-
sadzane kryształami.

(210) 520618 (220) 2020 11 09
(731) Thomson Research Associates, Inc., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) SILPURE
(510), (511) 5 powłoki przeciwdrobnoustrojowe do zapo-
biegania wzrostowi rdzy, pleśni, bakterii i grzybów na róż-
nych powierzchniach, produkty przeciwdrobnoustrojowe 
do hamowania rozwoju pleśni, stęchlizny i bakterii na róż-
nych powierzchniach, przeciwdrobnoustrojowe preparaty 
do mycia rąk, uniwersalne środki dezynfekujące do hamo-
wania wzrostu bakterii na różnych powierzchniach, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyj-
ne do celów sanitarnych, środki dezynfekcyjne do czysz-
czenia łazienek, preparaty neutralizujące zapachy do dy-
wanów i wyrobów włókienniczych, powłoki antywirusowe, 
środki antywirusowe dodawane do różnych produktów, 
w tym do komercyjnych produktów budowlanych i pro-
duktów konsumenckich, 40 obróbka materiałów, a miano-
wicie stosowanie technologii przeciwdrobnoustrojowych 
i antywirusowych, obróbka anty bakteryjna i antywirusowa 
powierzchni, 42 inżynieria i doradztwo w zakresie opraco-
wywania na zamówienie preparatów przeciwdrobnoustro-
jowych stosowanych w produkcji szerokiej gamy wyrobów 
profesjonalnych i konsumpcyjnych, w tym wyrobów pro-
fesjonalnych i konsumpcyjnych z polimerów, tekstyliów 
i ceramiki, inżynieria i doradztwo w zakresie opracowywa-
nia na zamówienie preparatów chemicznych i wykończe-
niowych do tekstyliów i polimerów, inżynieria i doradztwo 
w zakresie opracowywania na zamówienie preparatów 
przeciwdrobnoustrojowych i przeciwgrzybiczych do bu-
dynków i samochodów.

(210) 520627 (220) 2020 11 09
(731) MONO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) mono ENERGY

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, alumi-
nium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego alu-
minium, boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, 
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe po-
krycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektryczny-
mi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele 
konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, pod-
łogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowa-
ne konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w bu-
downictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, 
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzi-
nowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, 
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele 
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzino-
we do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania 
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, alumi-
nium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty 
z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku 
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia 
aluminiowa, 9 moduły fotowoltaiczne - urządzenia, przetwa-
rzające światło słoneczne na energią elektryczną słonecz-
ne systemy zasilania na bazie modułów fotowoltaicznych, 
regulatory ładowania akumulatorów wykorzystywanych 
do systemów zasilania słonecznego, baterie słoneczne sto-
sowane w systemach zasilania słonecznego, elektrownie 
słoneczne, ładowarki słoneczne do baterii słonecznych sto-
sowanych w systemach zasilania słonecznego, generatory 
wiatrowe (turbiny wiatrowe) - urządzenia przetwarzające 
energią mechaniczną w energią elektryczną, systemy za-
silania na bazie generatorów wiatrowych, elektrownie wia-
trowe, wiatromierze, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne, 
kolektory słoneczne do ogrzewania, instalacje grzewcze, 
grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewa-
nia wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chło-
dzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, 
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie 
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki 
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów 
centralnego ogrzewania, lampy diodowe LED i oświetlenie 
diodowe LED wykorzystywane do systemów zasilania sło-
necznego.

(210) 520839 (220) 2020 11 13
(731) Kingspan Holdings (IRL) Limited, Kingscourt, IE
(540) (znak słowny)
(540) KINGSPAN RAINSTORE
(510), (511) 11 instalacje do dystrybucji wody, przewody 
wodociągowe, instalacje i przewody wodne, urządzenia 
do filtrowania wody, instalacje do spłukiwania wody, insta-
lacje do przechowywania i dystrybucji wody, 20 zbiorniki 
wykonane całkowicie lub głównie z tworzyw sztucznych 
do przechowywania wody lub wody deszczowej, ujęte 
w klasie 20.
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(210) 521052 (220) 2020 11 17
(731) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB

(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.05.22, 27.05.23, 26.05.18
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, odzież, 26 dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, zawieszki (nie bi-
żuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).

(210) 521587 (220) 2020 11 30
(731) BARSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARSTE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 20 meble, meble do pokojów dziecinnych, me-
ble stylizowane, wyroby artystyczne wykonane z drewna, 
wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, me-
ble do przechowywania, meble drewniane, meble łazien-
kowe, meble kuchenne, meble domowe, meble skórzane, 
meble wypoczynkowe, meblościanki, akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, biura, sklepów, obiektów usługowych 
i użyteczności publicznej, dekoracyjne panele meblowe, 
dopasowane nakrycia na meble, niemetalowy osprzęt 
do mebli, skrzynie meblowe, szuflady meblowe, złącza 
do mebli, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, akcesoria do przechowywania ubrań, boazeria 
meblarska, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa 
sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, 
dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowa-
nia do mebli robionych na wymiar, drzwi do mebli, elemen-
ty meblowe, elementy mocujące do mebli, niemetalowe, 
elementy mocujące do półek, niemetalowe, fotele, fronty 
meblowe, kanapy, kółka samonastawne, komody, komplety 
mebli do salonu, konsole - meble, kredensy, krzesła, łazien-
kowe umywalki obudowane szafką, niemetalowe części me-
bli, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty 
do szuflad, uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty z two-
rzyw sztucznych do mebli, niemetalowy osprzęt do szafek, 
nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe 
niemetalowe, okucia mebli niemetalowe, panele meblowe, 
płyty meblowe, podnóżki, dopasowane pokrycia z mate-

riałów tekstylnych na meble, półki - meble, pufy - meble, 
ramy, regały, rozkładane meble z obiciem, sofy, stoliki, stoliki 
kawowe, stoliki nocne, stoły, szafki, szafki łazienkowe, szafy, 
szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, toaletki, wiesza-
ki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań do mebli i haczyki 
na ubrania, witryny, wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, zestawy części 
sprzedawane razem z których montuje się meble, zesta-
wy mebli, meble RTV, witryny meblowe, biblioteki- meble, 
blaty i lady meblowe, ścianki działowe, 40 produkcja mebli 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, produk-
cja mebli na zamówienie, profilowanie mebli, stolarstwo 
meblowe, usługi stolarskie, złocenie, srebrzenie, nakładanie 
powłok ochronnych na meble, obróbka drewna, szlifowanie 
powierzchni, cięcie płyt meblowych, blatów oraz drewna 
na wymiar, obróbka płyt i elementów meblowych, 42 pro-
jektowanie mebli, projektowanie akcesoriów i okuć meblo-
wych, projektowanie wyposażenia mebli, projektowanie 
rozmieszczenia mebli, projektowanie dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie wnętrz, usługi architektury wnętrz, doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz.

(210) 521592 (220) 2020 11 30
(731) BARSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCENO

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble do zastosowań 
komercyjnych, meble wystawowe, meble gastronomiczne, 
meble do pokojów dziecinnych, meble do przechowywa-
nia, meble drewniane, meble łazienkowe, meble kuchenne, 
meble domowe, meble skórzane, meble stylizowane, meble 
wypoczynkowe, meblościanki, akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, biura, sklepów, obiektów usługowych i użytecz-
ności publicznej, dekoracyjne panele meblowe, dopasowa-
ne nakrycia na meble, niemetalowy osprzęt do mebli, skrzy-
nie meblowe, szuflady meblowe, złącza do mebli, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, akcesoria 
do przechowywania ubrań, boazeria meblarska, dekoracyj-
ne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do za-
stosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne li-
stwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli 
robionych na wymiar, drzwi do mebli, elementy meblowe, 
elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mo-
cujące do półek, niemetalowe, fotele, fronty meblowe, kana-
py, kółka samonastawne, komody, komplety mebli do salo-
nu, konsole - meble, kredensy, krzesła łazienkowe umywalki 
obudowane szafką, niemetalowe części mebli, niemetalo-
we uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, 
uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty z tworzyw sztucz-
nych do mebli, niemetalowy osprzęt do szafek, nogi do me-
bli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, 
okucia mebli niemetalowe, panele meblowe, płyty meblo-
we, podnóżki, dopasowane pokrycia z materiałów tekstyl-
nych na meble, półki - meble, pufy - meble, ramy, regały, roz-
kładane meble z obiciem, sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki 
nocne, stoły, szafki, szafki łazienkowe, szafy, szafy wnękowe, 
szafy z lustrami, szezlongi, toaletki, wieszaki na ubrania, wie-
szaki stojące do ubrań do mebli i haczyki na ubrania, witryny, 
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 
wyroby stolarskie, zestawy części sprzedawane razem z któ-



Nr  ZT17/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

rych montuje się meble, zestawy mebli, meble RTV, witryny 
meblowe, biblioteki- meble, blaty i lady meblowe, ścianki 
działowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej goto-
wych mebli, akcesoriów meblowych, elementów montażo-
wych do mebli, artykułów wykończeniowych do mebli, okuć 
meblowych, płyt meblowych, frontów meblowych, oklein 
meblowych, płyt typu MDF, płyt wiórowych, płyt OSB i HDF, 
sklejki, płyt trudno zapalnych, płyt odpornych na wilgoć, płyt 
dźwiękochłonnych, listew wykończeniowych meblarskich, 
blatów meblowych, drzwi meblowych, drzwi przesuwanych, 
oświetlenia i akcesoriów oświetleniowych, artykułów deko-
racyjnych do wnętrz, artykułów chemicznych i przemysło-
wych, chemii budowlanej, artykułów stolarskich, klejów, farb, 
lakierów, narzędzi, tekstyliów, pokryć meblowych, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, 40 produkcja mebli na zamówienie i według 
specyfikacji osób trzecich, produkcja mebli na zamówienie, 
profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, usługi stolarskie, 
złocenie, srebrzenie, nakładanie powłok ochronnych na me-
ble, obróbka drewna, szlifowanie powierzchni, cięcie płyt 
meblowych, blatów oraz drewna na wymiar, obróbka płyt 
i elementów meblowych, 42 projektowanie mebli, projekto-
wanie akcesoriów i okuć meblowych, projektowanie wypo-
sażenia mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli, projek-
towanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz komercyj-
nych, projektowanie wnętrz budynków, usługi architektury 
wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, biur i lokali 
usługowych, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.

(210) 521852 (220) 2020 12 07
(731) DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POP DHL Punkt Obsługi Paczek

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po ziemi, w po-
wietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, 
przyczepy, samochody, ciągniki, ciężarówki, drony cywil-
ne, drony dostawcze, przyczepy (pojazdy), 35 fotokopio-
wanie, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, reklama billboardowa, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy kore-
spondencyjne, telewizyjna (reklama -), tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, 36 celne (agencje -), fi-
nansowe (usługi -), 39 spedycja, towary (dostarczanie -), 
wypożyczanie ciężarówek, przyczepy (pojazdy), usługi ku-
rierskie (wiadomości lub dostawy), transport, pakowanie 
towarów, logistyka transportu, informacja o transporcie, 
informacja o składowaniu, dostawa towarów, dostarczanie 
paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, fracht, fracht [przewóz towarów], kierowcy 
(usługi -), magazynowanie (informacja o -), pośrednictwo 
frachtowe, przewożenie, przewóz samochodami cięża-
rowymi, rozładunek, samochodowy (transport -), składo-
wanie towarów, 42 projektowanie systemów komputero-
wych, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
analizy systemów komputerowych, oprogramowanie 
komputerowe (aktualizacja -), oprogramowanie kompu-

terowe (doradztwo w zakresie -), oprogramowanie kom-
puterowe (instalacje -), oprogramowanie komputerowe 
(konserwacja -), powielanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 521972 (220) 2020 12 09
(731) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xtraBet premium beton na dom

(531) 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.03.23
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe po-
włoki ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cemento-
wy, zaprawy budowlane, beton, betonowe elementy bu-
dowlane, prefabrykowane elementy betonowe, żelbetowe 
i sprężone elementy konstrukcji: mostów, tuneli, wiaduktów, 
nawierzchnie dróg, lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk 
odpadów, posadzek, zbiorników, budowlane materiały nie-
metalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla bu-
downictwa, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe 
części schodów, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, 
nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, 
ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, maszty i słupy nie-
metalowe, elementy nawierzchni dróg: kostka brukowa, kra-
wężniki, podkłady kolejowe niemetalowe, pomniki niemeta-
lowe, niemetalowe płyty drogowe, pomosty prefabrykowa-
ne niemetalowe, niemetalowe podkłady budowlane, mate-
riały wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane elementy 
infrastruktury komunalnej, rury betonowe, kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe, 
kształtowniki niemetalowe, 37 doradztwo budowlane, do-
radztwo w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych, 
39 usługi transportowe materiałów budowlanych, transport 
samochodowy materiałów budowlanych, usługi związane 
z informacją dotyczącą taryf, sposobu transportu, wynajmu 
środków transportu, transport mieszanek betonowych ru-
rociągiem, betonomieszarkami, samochodami ciężarowymi 
oraz samochodami samowyładowczymi, usługi związane 
z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz przecho-
wywaniem materiałów budowlanych w celu zabezpiecza-
nie przed zniszczeniem i kradzieżą, transport materiałów 
budowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym 
rurociągiem lub taśmociągiem, wynajem środków trans-
portu, 42 projektowanie budowlane, badanie właściwości 
betonów oraz materiałów budowlanych i opracowywanie 
ocen, opinii i raportów dotyczących ich przechowywania, 
transportu oraz technologii ich stosowania, doradztwo 
techniczne w zakresie stosowania materiałów budowlanych 
w tym dotyczące przechowywania i transportu materiałów 
budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz pompowania 
betonu w stanie upłynnionym.

(210) 521973 (220) 2020 12 09
(731) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) xtraBet standard beton na dom

(531) 26.03.23, 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe powłoki 
ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cementowy, zaprawy 
budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, prefabryko-
wane elementy betonowe, żelbetowe i sprężone elementy kon-
strukcji: mostów, tuneli, wiaduktów, nawierzchnie dróg, lotnisk, 
oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, posadzek, zbiorni-
ków, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dla budownictwa, płyty budowlane niemetalo-
we, niemetalowe części schodów, belki niemetalowe, dźwigary 
niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia 
dachowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, maszty i słu-
py niemetalowe, elementy nawierzchni dróg: kostka brukowa, 
krawężniki, podkłady kolejowe niemetalowe, pomniki niemeta-
lowe, niemetalowe płyty drogowe, pomosty prefabrykowane 
niemetalowe, niemetalowe podkłady budowlane, materiały 
wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane elementy infrastruk-
tury komunalnej, rury betonowe, kształtki rurowe rozgałęzie-
niowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe, kształtowniki 
niemetalowe, 37 doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie 
wykonawstwa obiektów budowlanych, 39 usługi transportowe 
materiałów budowlanych, transport samochodowy materiałów 
budowlanych, usługi związane z informacją dotyczącą taryf, 
sposobu transportu, wynajmu środków transportu, transport 
mieszanek betonowych rurociągiem, betonomieszarkami, samo-
chodami ciężarowymi oraz samochodami samowyładowczymi, 
usługi związane z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz 
przechowywaniem materiałów budowlanych w celu zabezpie-
czanie przed zniszczeniem i kradzieżą, transport materiałów bu-
dowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym rurociągiem 
lub taśmociągiem, wynajem środków transportu, 42 projektowa-
nie budowlane, badanie właściwości betonów oraz materiałów 
budowlanych i opracowywanie ocen, opinii i raportów dotyczą-
cych ich przechowywania, transportu oraz technologii ich stoso-
wania, doradztwo techniczne w zakresie stosowania materiałów 
budowlanych w tym dotyczące przechowywania i transportu 
materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz pompo-
wania betonu w stanie upłynnionym.

(210) 522035 (220) 2020 12 09
(731) BARON WERONIKA, Lędziny; KULSKI KAMIL, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDZIE JEST NEON

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 
29.01.13

(510), (511) 9 znaki świecące, neony reklamowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 522107 (220) 2020 12 11
(731) SPÓŁDZIELNIA ŚWIT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pucek
(510), (511) 3 płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i lu-
ster, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, 
zmiękczania tkanin, środki wybielające, środki toaletowe, środ-
ki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki, perfumy, 35 usługi 
w zakresie zarządzania sklepami: detalicznymi, hurtowymi i in-
ternetowymi, prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej 
za pośrednictwem sieci internetowej w zakresie kosmetyków, 
preparatów i środków kosmetycznych, higienicznych, środków 
czystości, środków do prania, środków toaletowych, działanie 
w imieniu i na rzecz osób trzecich w zakresie usług wymienio-
nych w tej klasie, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, usługi reklamowe, pokazy towarów, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi agencji impor-
towych, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, organizowanie imprez kulturalnych i roz-
rywkowych w celach handlowych, usługi reklamy oraz promocji 
sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych.

(210) 522771 (220) 2020 12 31
(731) Church & Dwight Co., Inc., Ewing, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARM & HAMMER THE STANDARD OF PURITY MORE 

POWER TO YOU

(531) 02.09.14, 14.07.01, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 pasta do zębów, dezodoranty do użytku oso-
bistego, preparaty do prania, preparaty czyszczące, dezodo-
ryzujący żwirek dla kota, soda krystaliczna do czyszczenia, 
preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, 
chusteczki do suszarek.

(210) 522811 (220) 2020 12 31
(731) LOCOBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 20 meble metalowe, szafki metalowe (meble), 
meble biurowe metalowe, szafki (meble), szafki na ubrania, 
szafki na klucze, szafki na akta, stoły warsztatowe, metalowe 
szafy na narzędzia.

(210) 523098 (220) 2021 01 13
(731) HERBZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 zioła i napoje ziołowe, mieszanki ziołowe, 
suplementy diety, suplementy ziołowe, 21 czajniki nieelek-
tryczne, termosy, dzbanki, filiżanki, miseczki, naczynia cera-
miczne, przybory kuchenne, pudelka szklane, sitka, szklane 
naczynia do picia, podgrzewacze.

(210) 523232 (220) 2021 01 18
(731) MEDTRADE MEDICAL SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OxygenClear

(531) 24.13.09, 26.04.01, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 Urządzenia, aparatura i instrumenty me-
dyczne a także weterynaryjne takie jak koncentratory tle-
nu do zastosowań medycznych, Osprzęt medyczny dla 
koncentratorów tlenu, 35 Usługi w zakresie prowadzenia 
agencji importowo-eksportowych, doradztwo fachowe 
handlowe w zakresie obrotu aparaturą medyczną i labo-
ratoryjną, usługi w zakresie informacji handlowej o apara-
turze medycznej i laboratoryjnej, prowadzenie promocji 
towarów, usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, 
prowadzenie hurtowni materiałów medycznych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, organizacja pokazów i wystaw, 
sprzedaż produktów medycznych i laboratoryjnych, rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna także za pośrednictwem sieci Internet 
urządzeń medycznych, aparatury medycznej i laboratoryj-
nej w szczególności koncentratorów tlenu do zastosowań 
medycznych.

(210) 523248 (220) 2021 02 25
(731) SZYMAŃSKA KAMILA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYSOWANIE POD KAMIENIEM

(531) 20.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 informacja o edukacji komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie 
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie 
indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, sprawdziany edukacyjne, usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie].

(210) 523287 (220) 2021 01 18
(731) BIO BERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.03.16, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Koncentraty na bazie owo-
ców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie wa-
rzyw przeznaczone go gotowania, Koncentraty rosołowe, 
Żywność przygotowywana z ryb, Zupy, 30 Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Mieszanki ciasta, Sosy do makaronów, 
31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 40 Przetwarza-
nie żywności i napojów, 41 Szkolenia w zakresie cateringu, 
43 Usługi cateringu zewnętrznego, 44 Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 523397 (220) 2021 01 20
(731) VECTRA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA REFLEKSOLOGII TERAPEUTYCZNEJ

(531) 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych 
próbek, druków, prospektów, broszur, informacje i pora-
dy handlowe udzielane konsumentom, punkty informacji 
konsumenckiej, uaktualnienie materiałów reklamowych, 
prezentowanie w mediach produktów dla celów sprzeda-
ży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, Public rela-
tions, reklama sprzedaży, promocja artykułów medycznych 
i narzędzi do refleksologii, organizowanie targów w celach 
reklamowych, udzielanie porad konsumentom, 41 Edukacja 
i nauczanie, informacja o edukacji, publikowanie książek, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, pisa-
nie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektro-
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niczne on-line książek i periodyków, publikowanie on-line 
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, pisanie tek-
stów inne niż reklamowych, publikowane tekstów inne niż 
teksty reklamowych, usługi szkół, edukacja, organizowane 
i obsługa zjazdów, 44 Aromaterapia, masaż, usługi sanato-
riów, salony piękności, terapeutyczne usługi, usługi doradcze 
w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, fizykoterapia, usługi medyczne.

(210) 523444 (220) 2021 01 21
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) IQOS VEEV E-PAPIEROS ZAPROJEKTOWANY NA 

NOWO
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papiero-
sów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do pa-
lenia, Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, 
w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania 
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustne-
go], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Arty-
kuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry 
papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice 
i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręca-
nia papierosów, zapalniczki, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, 
produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elek-
troniczne i części do nich służące do ogrzewania papie-
rosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierają-
cego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające 
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Elek-
troniczne przyrządy do palenia, Papierosy elektroniczne, 
Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych pa-
pierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy 
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, Przy-
bory dla palących do elektronicznych papierosów, Czę-
ści i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte 
w klasie 34, Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papie-
rosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytonio-
wych, Elektroniczne etui na papierosy do wielokrotnego 
ładowania.

(210) 523448 (220) 2021 01 20
(731) STĘPLEWSKI IWO AQUAPOOL, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aquapool chemicals for pools & spa

(531) 19.13.21, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone do prze-
mysłu, brom dla celów chemicznych, bezchlorowe mie-
szaniny do basenów, chemikalia do użytku w basenach, 
chemiczne środki do oczyszczania wody, chemiczne 
środki do oczyszczania wody stosowane w basenach, 
chemiczny papierek wskaźnikowy, chlor, chlorany, chlorki, 
chlorowodorki, chlor do basenów, chemikalia do użytku 
w basenach, krzem, krzemian glinu, materiały filtracyj-
ne, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, poli-
propylen, tlen do celów przemysłowych, węgiel do fil-

trów, składniki chemiczne do uzdatniania wody, zestawy 
do analizy chemicznej do badania wody w basenach, 
granulki szklane do użytku w filtrach basenów, prepara-
ty chemiczne stosowane do testowania wody, preparaty 
chemiczne do oczyszczania wody, minerały od uzdat-
niania wody stosowana w basenach i spa, produkty che-
miczne do oczyszczania wody w basenach SPA, środki 
chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach 
i wannach z hydromasażem, paski testowe nasączone 
odczynnikami do wody, 3 Olejki eteryczne, olejki eterycz-
ne o zastosowaniu kosmetycznym, aromatyczne olejki 
eteryczne, naturalne olejki eteryczne, roślinne olejki ete-
ryczne, olejki eteryczne do saun, olejki eteryczne do za-
stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, olejki zapachowe, 
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrze-
waniu, olejki zapachowe do saun, mieszaniny zapacho-
we, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, 
terpeny, olejki do celów kosmetycznych, balsamy dla ce-
lów kosmetycznych, preparaty dla celów kosmetycznych, 
11 Sauny, urządzenia do saun, kamienie do saun, instalacje 
do saun, urządzenia do ogrzewania saun, łaźnie parowe 
i sauny, 28 Baseny kąpielowe dla celów rekreacyjnych, ba-
seny kąpielowe, nadmuchiwane baseny kąpielowe, bro-
dziki (płytkie baseny), akcesoria do basenów i saun, gry 
nadmuchiwane do basenów, akcesoria nadmuchiwane 
do basenów, zabawki do użytku w basenach, akcesoria 
w postaci zabawek do użytku w basenach.

(210) 523642 (220) 2021 01 26
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selezione ESPRESSO FORTE E INTENSO MISCELA DE 

CAFFÈ IN GRANI intensità

(531) 11.03.04, 08.07.01, 05.07.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 523643 (220) 2021 01 26
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) selezione CREMA RICCO E CREMOSO MISCELA DI 
CAFFÈ IN GRANI intensità

(531) 05.07.01, 08.07.01, 11.03.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 523761 (220) 2021 01 28
(731) BIBA STYL SPÓŁKA JAWNA, Wilamowice
(540) (znak słowny)
(540) Biba MED
(510), (511) 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla perso-
nelu medycznego i pacjentów, Czepki chirurgiczne, Kitle, 
Chirurgiczna odzież operacyjna, Fartuchy chirurgiczne, 
Fartuchy do badania pacjentów, Fartuchy do użytku chirur-
gicznego, Czepki ochronne na włosy do noszenia przez we-
terynarzy, Chirurgiczne pokrowce na obuwie, Chirurgiczne 
maski oddechowe, Czepki ochronne na włosy do nosze-
nia przez dentystów, Fartuchy dla chirurgów, Maski higie-
niczne do celów medycznych, Maski na twarz do użytku 
w chirurgii dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski na twarz 
do użytku w chirurgii, Maski ochronne do użytku przez pra-
cowników stomatologii, Maski stosowane przez personel 
medyczny, Odzież ochronna do celów medycznych, Odzież 
ochronna do celów chirurgicznych, Odzież medyczna sto-
sowana w służbie zdrowia, Bielizna lecznicza, Odzież uży-
wana na salach operacyjnych, Ochraniacze do celów me-
dycznych, Obuwie do celów medycznych, Rękawice do ce-
lów medycznych i do masażu, Nakolanniki ortopedyczne, 
Nakrycia głowy stosowane w służbie zdrowia, 25 Konfekcja 
damska, Konfekcja męska, Odzież, Odzież robocza, Kurtki 
damskie, Kurtki męskie, Płaszcze, Prochowce, Bielizna, Bluz-
ki, Garnitury, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy, 
Marynarki, Peleryny, Spodnie, Spódnice, Swetry, Żakiety, 
Konfekcja dziecięca, Kurtki dziecięce, Spodnie dziecięce, Su-
kienki dziecięce, Spódniczki, Czapeczki, Kaftaniki, Śpioszki, 
Koszulki, Ubranka dziecięce., Nakrycia głowy, Obuwie, Ban-
dany, Berety, Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty, 
szale na głowę, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki [nakry-
cia głowy], Daszki jako nakrycia głowy, Kapelusze, Kaptury, 
Kaszkiety, Kominiarki, Maski ochronne [modna odzież], Muf-
ki, Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę, Szale - tuby, 
Akcesoria na szyję, Apaszki, Bermudy, Bezrękawniki, Bikini, 
Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Blezery, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 

Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Boa na szyję, Bojówki, 
Bryczesy, Chustki [apaszki], Chusty [odzież], Ciepłe kurtki 
robocze, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczy-
stości, Długie kurtki, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], 
Dżinsy, Eleganckie spodnie, Fartuchy, Fartuchy [odzież], 
Garnitury damskie, Garnitury męskie, Getry, Golfy, Grube 
kurtki, Grube płaszcze, Kamizelki, Kaftany, Kąpielowe ko-
stiumy, Kąpielówki, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
polo, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki 
bez rękawów, Kurtki dwustronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
[odzież], Legginsy, Letnie sukienki, Majtki, Męska bielizna 
jednoczęściowa, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mundury, 
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Ocieplacze, Ocieplane 
kurtki, Odzież damska, Odzież codzienna, Odzież ciążowa, 
Odzież dziecięca, Odzież dżinsowa, Odzież męska, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Odzież sportowa, Ogrodniczki, 
Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Parea, Peleryny [narzutki], Pikowane kurtki [odzież], Płasz-
cze damskie, Płaszcze zimowe, Podkolanówki, Podkoszulki, 
Podkoszulki bez rękawów, Podomki, Polary, Półgolfy, Pon-
cza, Pulowery, Rajtuzy, Rękawiczki, Rybaczki, Skarpetki, Slipy 
męskie, figi damskie, Spodenki, Spódnica-spodnie, Spodnie 
dresowe, Stroje pielęgniarskie, Stroje dla pielęgniarek, 
Spodnie pielęgniarskie, Stroje plażowe, Stroje przeciwdesz-
czowe, Stroje sportowe, Sukienki damskie, Swetry [odzież], 
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki wypoczynkowe, Szorty, T-shir-
ty z krótkim rękawem, Tankini, 35 Usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 523762 (220) 2021 01 28
(731) BIBA STYL SPÓŁKA JAWNA, Wilamowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biba MED

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla persone-
lu medycznego i pacjentów, Czepki chirurgiczne, Kitle, Chi-
rurgiczna odzież operacyjna, Fartuchy chirurgiczne, Fartuchy 
do badania pacjentów, Fartuchy do użytku chirurgicznego, 
Czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, 
Chirurgiczne pokrowce na obuwie, Chirurgiczne maski od-
dechowe, Czepki ochronne na włosy do noszenia przez den-
tystów, Fartuchy dla chirurgów, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski na twarz do użytku w chirurgii dla ochro-
ny przeciwbakteryjnej, Maski na twarz do użytku w chirurgii, 
Maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, 
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Maski stosowane przez personel medyczny, Odzież ochronna 
do celów medycznych, Odzież ochronna do celów chirurgicz-
nych, Odzież medyczna stosowana w służbie zdrowia, Bielizna 
lecznicza, Odzież używana na salach operacyjnych, Ochrania-
cze do celów medycznych, Obuwie do celów medycznych, 
Rękawice do celów medycznych i do masażu, Nakolanniki 
ortopedyczne, Nakrycia głowy stosowane w służbie zdro-
wia, 25 Konfekcja damska, Konfekcja męska, Odzież, Odzież 
robocza, Kurtki damskie, Kurtki męskie, Płaszcze, Prochowce, 
Bielizna, Bluzki, Garnitury, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, 
Kostiumy, Marynarki, Peleryny, Spodnie, Spódnice, Swetry, Ża-
kiety, Konfekcja dziecięca, Kurtki dziecięce, Spodnie dziecięce, 
Sukienki dziecięce, Spódniczki, Czapeczki, Kaftaniki, Śpioszki, 
Koszulki, Ubranka dziecięce., Nakrycia głowy, Obuwie, Banda-
ny, Berety, Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty, szale 
na głowę, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki [nakrycia gło-
wy], Daszki jako nakrycia głowy, Kapelusze, Kaptury, Kaszkiety, 
Kominiarki, Maski ochronne [modna odzież], Mufki, Nakry-
cia głowy dla dzieci, Opaski na głowę, Szale-tuby, Akcesoria 
na szyję, Apaszki, Bermudy, Bezrękawniki, Bikini, Bielizna wy-
szczuplająca [wyroby gorseciarskie], Blezery, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy z kapturem, Boa na szyję, Bojówki, Bryczesy, Chustki 
[apaszki], Chusty [odzież], Ciepłe kurtki robocze, Damskie luź-
ne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Długie kurtki, Dłu-
gie luźne stroje, Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, 
Fartuchy, Fartuchy [odzież], Garnitury damskie, Garnitury mę-
skie, Getry, Golfy, Grube kurtki, Grube płaszcze, Kamizelki, Ka-
ftany, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Koszule, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki polo, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie spodnie, 
Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki dwustronne, Kurtki dżinso-
we, Kurtki [odzież], Legginsy, Letnie sukienki, Majtki, Męska 
bielizna jednoczęściowa, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mundu-
ry, Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Ocieplacze, Ocieplane 
kurtki, Odzież damska, Odzież codzienna, Odzież ciążowa, 
Odzież dziecięca, Odzież dżinsowa, Odzież męska, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Odzież sportowa, Ogrodniczki, 
Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia wierzchnie [odzież], Parea, 
Peleryny [narzutki], Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze damskie, 
Płaszcze zimowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez 
rękawów, Podomki, Polary, Półgolfy, Poncza, Pulowery, Rajtu-
zy, Rękawiczki, Rybaczki, Skarpetki, Slipy męskie, figi damskie, 
Spodenki, Spódnica-spodnie, Spodnie dresowe, Stroje pielę-
gniarskie, Stroje dla pielęgniarek, Spodnie pielęgniarskie, Stroje 
plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje sportowe, Sukienki 
damskie, Swetry [odzież], Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki wypo-
czynkowe, Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, 35 Usłu-
gi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 523835 (220) 2021 01 30
(731) WAVE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFE UVC

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 Lampy UV do stosowania w medycynie, 
11 Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania.

(210) 523950 (220) 2021 02 02
(731) CHLEBICKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) maporto.com
(510), (511) 9 Torby przystosowane do noszenia sprzętu fo-
tograficznego, Torby przystosowane do noszenia aparatów 
fotograficznych, 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, 
15 Futerały do przenoszenia keyboardów, Torby specjalnie 
przystosowane do przechowywania instrumentów mu-
zycznych, 18 Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, 
Plecaki, Plecaki do noszenia niemowląt, Plecaki dla wędrow-
ników, Torby turystyczne, Uprzęże, Nosidełka dla niemowląt 
do noszenia na ciele, Osprzęt do uprzęży, Stelaże na plecy 
do noszenia dzieci, Artykuły podróżne [walizki, torby], Nosi-
dełka dla zwierząt [torby], Podróżne (torby -), Tekstylne tor-
by na zakupy, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby 
do noszenia niemowląt przez ramię, Torby na kółkach, Torby 
na narzędzia, puste, Torby na piesze wycieczki, Torby na za-
kupy na kółkach, Torby podróżne, Torby przenośne, Torby 
sportowe, Torby wodoodporne, Uniwersalne torby gimna-
styczne, Uniwersalne torby sportowe, Walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
Uniwersalne torby sportowe na kółkach, Kije trekkingowe, 
22 Uprzęże niemetalowe do przenoszenia ładunków, Na-
mioty, Namioty do celów wspinaczkowych lub kempingo-
wych, Namioty do wspinaczki górskiej, Namioty kempingo-
we, Namioty do użytku w wędkarstwie, 24 Torby na śpiwory 
[specjalnie przystosowane], Śpiwory, Śpiwory kempingowe, 
25 Buty damskie, Buty do biegania, Buty do jazdy na rowerze, 
Buty do trekkingu, Buty do wspinaczki, Buty do wspinaczki 
[buty do wspinaczki górskiej], Buty do wspinaczki górskiej, 
Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty na rzepy, Buty nar-
ciarskie, Buty sportowe, Buty turystyczne [do chodzenia 
na wycieczki], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Ręka-
wiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki zimowe, 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla ko-
biet, Odzież wiatroszczelna, Odzież nieprzemakalna, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież sportowa, 
Odzież w stylu sportowym, Odzież gimnastyczna, Odzież 
męska, Odzież narciarska, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież, Odzież dla chłopców, Odzież dla kolarzy, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież do biegania, Sandały, Sandały damskie, 
Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, 
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28 Futerały przystosowane do noszenia artykułów sporto-
wych, Dopasowane pokrowce na narty, Futerały na narty, 
Narty zjazdowe, Torby na narty, Narty wodne, Narty skiboar-
dowe, Narty, Dopasowane pokrowce na kije narciarskie, Kije 
[artykuły sportowe], Kije do nordic walking, Kije narciarskie, 
Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, 38 Przekazywanie 
informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Inter-
netu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, Dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 42 Zarządzanie witrynami interne-
towymi dla osób trzecich, Zarządzanie stronami interneto-
wymi na rzecz osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych.

(210) 524016 (220) 2021 02 01
(731) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowny)
(540) DANCAN modern home furniture
(510), (511) 20 Meble, Lustra, karnisze do zasłon, zasło-
ny bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, poduszki, poduszki dla zwierząt, 
pokrowce na odzież, chodziki dla dzieci, stojaki na czasopi-
sma, dekoracje przestawne, leżaki, materace sprężynowe 
do łóżek, 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hurto-
wego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w związku ze sprzedażą mebli, luster, lamp, dywanów i in-
nych produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 524017 (220) 2021 02 01
(731) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAN CAN modern home furniture

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Lustra, karnisze do zasłon, zasło-
ny bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, poduszki, poduszki dla zwierząt, 
pokrowce na odzież, chodziki dla dzieci, stojaki na czasopi-
sma, dekoracje przestawne, leżaki, materace sprężynowe 
do łóżek, 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hurto-
wego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w związku ze sprzedażą: mebli, luster, lamp, dywanów i in-
nych produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 524078 (220) 2021 02 02
(731) BOSKI ANDRZEJ CZERKAWSKI NIERUCHOMOŚCI 

SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice;  
CZAJA ANNA CZERKAWSKI NIERUCHOMOŚCI 
SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czerkawski Nieruchomości

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 524204 (220) 2021 02 05
(731) SZCZEPAŃSKA-RYBAK ANETA REH-STILL-MED, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STILL MED

(531) 02.09.14, 02.09.15, 02.01.16, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Działal-
ność związana z poprawą kondycji fizycznej, Prowadzenie 
działalności rekreacyjnej, sportowej, Doradztwo, naucza-
nie, szkolenia w zakresie osteopatii, fizjoterapii, fizjoprofi-
laktyki oraz rehabilitacji medycznej, Organizowanie sym-
pozjów naukowych i szkoleń oraz kursów i warsztatów 
doskonalących w dziedzinie osteopatii, fizjoterapii, fizjo-
profilaktyki oraz rehabilitacji medycznej, sportowy trening 
motoryczny, sportowy trening funkcjonalny, 44 Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Prowadzenie usług 
w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjo-
nalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, 
terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii, masażu, aro-
materapii, opieki medycznej, pomocy medycznej, porad 
psychologicznych, profilaktyki i promocji zdrowotnej oraz 
odnowy biologicznej, Kinezyterapia, Trening medyczny, 
Akupunktura, Doradztwo dotyczące leczenia dolegli-
wości medycznych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia i leczenia do-
legliwości medycznych, Hydroterapia, Opracowywanie 
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Terapia manual-
na, Rehabilitacyjny trening funkcjonalny, Rehabilitacyjny 
trening motoryczny.

(210) 524210 (220) 2021 02 06
(731) JOCHYMCZYK SONIA, Sosnowiec;  

MAJCHERCZYK MARCIN, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) SonieSonney
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z ka-
mieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Bi-
żuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, 
Biżuteria z diamentami, Biżuteria z kamieniami szlachetny-
mi, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze złota, Kol-
czyki wykonane ze złota, Kolczyki z diamentami, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z biżuterią.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 524242 (220) 2021 02 08
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowny)
(540) The Mary Jane
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 524259 (220) 2021 02 05
(731) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baby Planet

(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 Żywność dla dzieci i niemowląt, Napoje dla 
niemowląt, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt.

(210) 524307 (220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) HAMMER
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym 
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, beto-
nowe płyty chodnikowe i tarasowe.

(210) 524316 (220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) PRISM
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym 
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, beto-
nowe płyty chodnikowe i tarasowe.

(210) 524329 (220) 2021 02 09
(731) PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO, Puck
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bliskochorego.pl

(531) 02.09.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Ma-
teriały drukowane, Plakaty, Albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, Broszury, Książki, Czasopisma [periodyki], Publikacje 
edukacyjne, Publikacje szkoleniowe, Publikacje informa-
cyjne, Fotografie, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Koperty, 
Formularze [blankiety, druki], Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki, Notesy, Papier, Rysunki, 38 Komunikacja 
za pośrednictwem blogów, portali, vortali internetowych 
i serwisów społecznościowych, Usługi w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem 
terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w za-
kresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią 
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi 
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, Usługi w zakresie internetowego ser-
wisu informacyjnego, Usługi w zakresie emisji wideo i/lub 

audio, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, Udostępnianie 
programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali tele-
wizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycz-
nych on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, Zapewnia-
nie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
do blogów i mikroblogów, Komunikacja za pośrednictwem 
blogów on-line, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów spo-
łecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla 
serwisów społecznościowych, Usługi związane z prowa-
dzeniem rozmów przez internet (chat room), Dostarczanie 
i prowadzenie czatów i forów on-line, Udostępnianie poko-
jów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiado-
mości pomiędzy użytkownikami komputerów, Zapewnianie 
społeczności on-line dla użytkowników, w celu dzielenia 
się informacjami, fotografiami, muzyką, blogami, opiniami, 
notatkami i treściami audio i wideo w celu otrzymywania 
informacji zwrotnej od współużytkowników, tworzenia spo-
łeczności wirtualnych i współudziału w tworzeniu sieci kon-
taktów towarzyskich, Świadczenie usług on-line w zakresie 
tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Wirtualne 
pokoje rozmów zakładane poprzez wysyłanie wiadomości 
tekstowych, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, w celu 
umożliwiania użytkownikom elektronicznego przesyłania 
wiadomości, tekstu, fotografii, treści multimedialnych, mu-
zyki, wideo, audio, animacji i obrazów za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Przesyłanie oprogramowania 
do rozrywki interaktywnej, 41 Udostępnianie informacji i tre-
ści edukacyjnych za pomocą portalu on-line, Edycja, prze-
syłanie, wyświetlanie, oznaczanie, publikowanie w postaci 
strony internetowej, Wymiana lub udostępnianie w inny 
sposób danych, w tym obrazu, grafiki, dźwięku, tekstu lub 
informacji audiowizualnych za pośrednictwem internetu lub 
innej sieci łączności w celach edukacyjnych, Produkcja, pre-
zentacja i dystrybucja nagrań dźwiękowych, obrazów wideo, 
obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Doradztwo 
w zakresie edukacji lub kształcenia, Nauczanie koresponden-
cyjne, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publi-
kowanie książek i materiałów dydaktycznych, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Publikacja czasopism i blogów on-line, Publikacja przez in-
ternet i inne sieci komunikacyjne prac osób trzecich obej-
mujących zdjęcia, obrazy, tekst, media elektroniczne, treści 
multimedialne, nagrania wideo, filmy, treści tworzone przez 
użytkownika i powiązane informacje, Udostępnianie wia-
domości i komentarzy, Informacja i poradnictwo w zakresie 
uprzednio wymienionych usług, Usługi doradcze, informa-
cyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej wymie-
nionych usług, 42 Zarządzanie stroną w internecie, Orga-
nizowanie programów wsparcia o charakterze naukowym, 
Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, 
Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów 
on-line, Zapewnienie miejsca sieciowego do przechowywa-
nia treści cyfrowych, mianowicie dzienników prowadzonych 
on-line i blogów, Tymczasowe udostępnianie niepobieralne-
go oprogramowania komputerowego wykorzystywanego 
do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, Udo-
stępnianie oprogramowania nie do pobrania w celu wyświe-
tlania i dzielenia się zdjęciami, tekstem, nagraniami wideo, 
audio i obrazami, Udostępnianie strony internetowej, która 
umożliwia użytkownikom ładowanie zdjęć, wpisów na blo-
ga, komentarzy, recenzji i wideo, Tworzenie, konserwacja lub 
hosting blogów na rzecz osób trzecich, Informacja i porad-
nictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi 
medyczne, Usługi telemedyczne, Fizjoterapia, Pomoc me-
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dyczna, Usługi terapeutyczne, Konsultacje medyczne, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, Porady w zakresie farmakolo-
gii, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena 
sprawności fizycznej, Usługi informacji medycznej świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, Usługi oceny medycznej, 
Zdalne monitorowanie danych określających zdrowie lub 
stan osoby, Tworzenie profili osobowościowych, Profilowa-
nie psychologiczne, 45 Organizowanie grup wsparcia, Usługi 
tworzenia sieci społecznych w oparciu o internet, Udostęp-
nianie strony internetowej w celu tworzenia sieci kontaktów 
społecznych, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobi-
sta], Informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymie-
nionych usług.

(210) 524330 (220) 2021 02 09
(731) PAWIŃSKI ALEKSANDER GAKO - ALEKSANDER 

PAWIŃSKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A-CASE

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Skóra i imitacje skóry, Ku-
fry, walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wyko-
nane z aluminium lub tworzyw sztucznych, Plecaki, Worki 
podróżne, Worki, sakiewki, Futerały na dokumenty, mapy, 
plansze, Pojemniki transportowe ze skóry i skóry wyprawio-
nej, Pojemniki do przechowywania na monety, wizytówki, 
28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki do zabawy, 
zabawkowe miniaturki oraz modele, Zestawy modelarskie, 
Futerały i opakowania na zabawki, Etui na figurki, modele, 
miniaturki będące zabawkami, Torby, walizki oraz pojemni-
ki do przechowywania i transportu miniaturek, modeli oraz 
figurek będących zabawkami, 35 Usługi sprzedaży następu-
jących towarów: figurki i posążki z metali nieszlachetnych, 
puszki z metalu [pojemniki], pojemniki metalowe (inne niż 
meble), pojemniki z aluminium (inne niż meble), artykuły pa-
piernicze, kleje do artykułów piśmiennych, papier i wyroby 
z papieru, tektura i wyroby z tektury, artykuły do rysowania, 
malowania i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, 
druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały informa-
cyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, 
katalogi, ulotki, oprawy książek, fotografie, zeszyty, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, materiały introligatorskie, 
książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, 
broszury, kalendarze, karty na wymianę, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, materiały wypełniające oraz 
uszczelniające, ochronne materiały opakowaniowe (inne 
niż materiały do zawijania) do ochrony figurek lub mode-
li czy miniaturek, wyściółki do ochrony przed uderzeniem, 
pianka do wypełniania i uszczelniania w celu zabezpieczenia 
przechowywanych elementów w postaci figurek lub modeli 
czy miniaturek, pianka cięta i pianka do pojemników i toreb 
przenośnych oraz do pojemników do przechowywania, pian-
ka do ochrony zabawek oraz modeli i miniatur, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele, kufry, plecaki, skóra i imitacje skóry, 
walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wykona-
ne z aluminium lub tworzyw sztucznych, worki podróżne, 
worki-sakiewki, futerały, pojemniki transportowe i pojemniki 
do przechowywania, statuetki oraz figurki wykonane z drew-
na czy gipsu lub z tworzyw sztucznych, półki do transportu 
i przechowywania figurek lub modeli czy miniaturek, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, figurki, miniaturki, modele, 

zestawy modelarskie, futerały i opakowania na zabawki, etui 
na figurki lub modele czy miniaturki, torby lub walizki oraz 
kufry i pojemniki do przechowywania i transportu miniatu-
rek lub modeli czy figurek, Zarządzanie sklepami: detalicz-
nymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie organi-
zowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i han-
dlowych, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Organizowanie targów w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(210) 524332 (220) 2021 02 09
(731) PAWIŃSKI ALEKSANDER GAKO - ALEKSANDER 

PAWIŃSKI, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.04, 26.03.03
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Skóra i imitacje skóry, Ku-
fry, walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wyko-
nane z aluminium lub tworzyw sztucznych, Plecaki, Worki 
podróżne, Worki, sakiewki, Futerały na dokumenty, mapy, 
plansze, Pojemniki transportowe ze skóry i skóry wyprawio-
nej, Pojemniki do przechowywania na monety, wizytówki, 
28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki do zabawy, 
Zabawkowe miniaturki oraz modele, Zestawy modelarskie, 
Futerały i opakowania na zabawki, Etui na figurki, modele, 
miniaturki będące zabawkami, Torby, walizki oraz pojemni-
ki do przechowywania i transportu miniaturek, modeli oraz 
figurek będących zabawkami, 35 Usługi sprzedaży następu-
jących towarów: figurki i posążki z metali nieszlachetnych, 
puszki z metalu [pojemniki], pojemniki metalowe (inne niż 
meble), pojemniki z aluminium (inne niż meble), artykuły pa-
piernicze, kleje do artykułów piśmiennych, papier i wyroby 
z papieru, tektura i wyroby z tektury, artykuły do rysowania, 
malowania i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, 
druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały informa-
cyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, 
katalogi, ulotki, oprawy książek, fotografie, zeszyty, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, materiały introligatorskie, 
książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, 
broszury, kalendarze, karty na wymianę, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, materiały wypełniające oraz 
uszczelniające, ochronne materiały opakowaniowe (inne 
niż materiały do zawijania) do ochrony figurek lub mode-
li czy miniaturek, wyściółki do ochrony przed uderzeniem, 
pianka do wypełniania i uszczelniania w celu zabezpieczenia 
przechowywanych elementów w postaci figurek lub modeli 
czy miniaturek, pianka cięta i pianka do pojemników i toreb 
przenośnych oraz do pojemników do przechowywania, pian-
ka do ochrony zabawek oraz modeli i miniatur, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele, kufry, plecaki, skóra i imitacje skóry, 
walizki i torby do przenoszenia i przechowywania wykona-
ne z aluminium lub tworzyw sztucznych, worki podróżne, 
worki-sakiewki, futerały, pojemniki transportowe i pojemniki 
do przechowywania, statuetki oraz figurki wykonane z drew-
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na czy gipsu lub z tworzyw sztucznych, półki do transportu 
i przechowywania figurek lub modeli czy miniaturek, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, figurki, miniaturki, modele, 
zestawy modelarskie, futerały i opakowania na zabawki, etui 
na figurki lub modele czy miniaturki, torby lub walizki oraz 
kufry i pojemniki do przechowywania i transportu miniatu-
rek lub modeli czy figurek, Zarządzanie sklepami: detalicz-
nymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie organi-
zowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i han-
dlowych, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Organizowanie targów w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(210) 524348 (220) 2021 02 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL Inno - BiBiotin

(531) 02.03.17, 02.09.04, 26.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do rzęs, Serum pielę-
gnacyjne, Serum do celów kosmetycznych, 5 Preparaty far-
maceutyczne stosowane do pielęgnacji rzęs, Serum do ce-
lów medycznych, Serum do medycznego użycia, Środki 
pobudzające wzrost włosów, Preparaty lecznicze na porost 
włosów.

(210) 524361 (220) 2021 02 08
(731) EASTEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARLES footwear

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie.

(210) 524376 (220) 2021 02 08
(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laufenn S FIT EQ

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opo-
ny rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opo-
ny do motocykli, Łaty do opon, Dętki do rowerów, Dętki 
do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki 
do opon pneumatycznych, Dętki do opon pneumatycznych 
do kół pojazdów, Siatki bagażowe do pojazdów, Opony 
pneumatyczne, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Ob-

ręcze kół pojazdów, Pokrycia siodełek rowerów, Pokrowce 
na siodełka motocyklowe, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w pojazdach, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Amortyzato-
ry do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów, Opo-
ny pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania opon, 
Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], 
Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienico-
we], Opony bezdętkowe do rowerów, Opony bezdętkowe 
do motocykli, Wentyle do opon pojazdów.

(210) 524379 (220) 2021 02 08
(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laufenn G FIT EQ

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opo-
ny rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opo-
ny do motocykli, Łaty do opon, Dętki do rowerów, Dęt-
ki do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych, 
Dętki do opon pneumatycznych, Dętki do opon pneuma-
tycznych do kół pojazdów, Siatki bagażowe do pojazdów, 
Opony pneumatyczne, Zestawy narzędzi do naprawy 
dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia siodełek rowerów, 
Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamulcowe do po-
jazdów, Amortyzatory do pojazdów, Bagażniki na narty 
do samochodów, Opony pełne do kół pojazdów, Bieżniki 
do bieżnikowania opon, Gąsienicowy układ bieżny do po-
jazdów [taśmy gąsienicowe], Gąsienicowy układ bieżny 
do pojazdów [taśmy gąsienicowe], Opony bezdętkowe 
do rowerów, Opony bezdętkowe do motocykli, Wentyle 
do opon pojazdów.

(210) 524429 (220) 2021 02 09
(731) FARON DANUTA, KASPRZAK KAZIMIERA, P.P.H.U. 

DAKA SPÓŁKA CYWILNA, Łącko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RĘCZNIE ROBIONE TYLKO Z NATURALNYCH 

SKŁADNIKÓW PIEROGI ŁĄCKIE

(531) 08.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 Produkty zbożowe, pierogi w postaci mro-
żonek, żywność na bazie mąki, pierogi, uszka, kluski, pierogi 
nadziewane owocami, produkty mrożone z ciasta, krokiety, 
tortilla, pierogi z mięsem, naleśniki, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna: pierogów, naleśników, krokietów, produktów 
mrożonych z ciasta, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność, usłu-
gi snack bar (bary szybkiej obsługi), restauracje.
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(210) 524438 (220) 2021 02 11
(731) B.J.O. ROBERT SURÓWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan Olbracht BROWAR STAROMIEJSKI PIERNIKOWE

(531) 02.01.01, 24.09.05, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieśl-
nicze, piwo ciemne, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo 
jasne pełne, piwo korzenne, piwo bezalkoholowe, napoje 
na bazie brzeczki piwnej, napoje piwne, podpiwek, 35 Sprze-
daż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu artykułów spożywczych, piwa i wyrobów alkoho-
lowych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów 
spożywczych, piwa i wyrobów alkoholowych, informacje 
handlowe, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, 
piwa i wyrobów alkoholowych, usługi organizowania pro-
gramów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych dotyczących artykułów spożywczych, piwa i wyrobów 
alkoholowych, organizowanie i prowadzenie kampanii rekla-
mowych dotyczących artykułów spożywczych, piwa i wyro-
bów alkoholowych.

(210) 524459 (220) 2021 02 11
(731) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe 
centralnego ogrzewania, Rury będące częściami instalacji 
sanitarnych, Instalacje ogrzewania podłogowego, Elastyczne 
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyj-
nej, Instalacje do wentylacji, Instalacje do rekuperacji ciepła 
z powietrza, Generatory strumienia powietrza, Dystrybutory 
powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia 
do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania 
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposa-
żenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane 
(niemetalowe), Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury 
do celów izolacyjnych, Elastyczne rury zawierające włók-
na węglowe, Termoizolowane rury wykonane z tworzyw 
sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, 
Izolacja rur, Złączki [niemetalowe -] rur.

(210) 524462 (220) 2021 02 11
(731) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa kiszonki Skarmianie Odmiana Uprawa Zbiór 

Zakiszanie

(531) 24.15.13, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Świadczenie usług doradczych w zakresie 
agronomii i żywienia zwierząt gospodarskich.

(210) 524493 (220) 2021 02 11
(731) KUSZAK DARIUSZ, Żydowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUSZAK KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWO 

BUDOWLANE tel. 603 423 972

(531) 07.03.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Usługi w zakresie remontów budynków.

(210) 524515 (220) 2021 02 12
(731) MACHOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RollSchool

(531) 21.03.11, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauka jeżdżenia na rolkach, usługi szkole-
niowe dotyczące jazdy na rolkach, organizowanie pokazów 
jazdy na rolkach, wynajem sprzętu sportowego, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów 
w zakresie kultury fizycznej, ćwiczeń gimnastycznych, Eduka-
cja w dziedzinie aktywności fizycznej, edukacja w dziedzinie 
ekologii, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego 
trybu życia, propagowanie zdrowego stylu życia, Usługi tre-
nerskie, Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych 
i rekreacyjnych, Organizowanie i obsługa imprez okoliczno-
ściowych, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie wyjazdów sportowych i rekreacyjnych.
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(210) 524542 (220) 2021 02 12
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) BILASTRIA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, Lecz-
nicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, Plastry, środ-
ki opatrunkowe, Preparaty do plombowania zębów, wosk 
dentystyczny, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Żyw-
ność dietetyczna do celów leczniczych, Antybiotyki, środki 
do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki 
do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, 
Mineralne dodatki do żywności, Suplementy diety do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów leczniczych.

(210) 524567 (220) 2021 02 12
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Pszczółka Toffee Amo
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, Wy-
roby czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki 
z nadzieniem, Gumy do żucia, Galaretki (słodycze), Galaretki 
nadziewane (słodycze), Wafle, Ciastka.

(210) 524615 (220) 2021 02 14
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RINOZINE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, mydła 
dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, balsamy kosmetyczne, perfumy: ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farma-
ceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, alkohol lecz-
niczy do celów farmaceutycznych, anestetyki, środki znie-
czulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
balsamy do celów leczniczych, bizmut do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, 
chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, 
chemiczne preparaty do celów medycznych, chemiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty dia-
gnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne, Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy 
do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycz-
nych, Glukoza do celów medycznych, środki farmaceutycz-

ne przeciw gorączce, preparaty farmaceutyczne przeciw 
hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do ce-
lów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów 
medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych, Kap-
sułki do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycz-
nych, korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, 
laktoza-cukier mleczny, lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki 
do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryj-
nych, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, 
lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutycz-
ne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, 
Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, 
napoje lecznicze, Narkotyki, środki farmaceutyczne na uspo-
kojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pier-
ścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, 
preparaty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszanie 
owadów, oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycz-
nych, pigułki do celów farmaceutycznych, płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, środki medyczne przeciw poceniu się, Po-
mady do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki 
przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów sa-
moprzylepnych, olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię 
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecz-
nym, sulfonamidy, Surowice, tabletki do celów farmaceu-
tycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
Tymol do celów farmaceutycznych, wazelina do celów lecz-
niczych, Preparaty witaminowe, wodorowęglan sodowy 
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów 
farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, herbata 
z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do ce-
lów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycz-
nych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, 
syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła 
lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów me-
dycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyj-
nego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, 
Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla 
niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fi-
zjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów 
medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrze-
wane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czysz-
czenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomie-
rze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, 
Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel medyczny, 
Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia 
do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające two-
rzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w posta-
ci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, 
Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Ter-
mometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem 
internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 524616 (220) 2021 02 14
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RINOZINE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła 
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: Ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy do celów farmaceutycznych, anestetyki, Środki 
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Balsamy do celów leczniczych, bizmut do celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, 
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, 
Oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczają-
ce, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, 
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 

skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceu-
tyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Suro-
wice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycz-
nych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wo-
dzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa prze-
ciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące 
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medyczne-
go, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła 
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające 
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Apara-
ty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabra-
zji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów 
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych 
z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących 
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia 
języka, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycz-
nych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów me-
dycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki 
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze 
personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów me-
dycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, 
Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy 
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Rekla-
ma, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego 
i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych.

(210) 524691 (220) 2021 02 16
(731) SENTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzeń Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sen tec

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością handlową 
w zakresie programów akcji pracowniczych, Abonowanie 
dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Ad-
ministrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Admini-
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub 
zachęty, Administrowanie testowaniem kompetencji zawo-
dowych, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, 
Agencje informacji handlowej, Agencje pośrednictwa pracy, 
Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowe-
go, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Analiza danych statystycznych z badań ryn-
ku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, 
Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika 
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i innych wymagań względem tego pracownika, Analizy 
kosztów i korzyści, Analizy i raporty statystyczne, Biura po-
średnictwa pracy, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń 
dla -], Casting [rekrutacja] wykonawców, Dobór persone-
lu [dla osób trzecich], Dobór personelu za pomocą metod 
psychotechnicznych, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji 
personelu, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia 
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo doty-
czące zatrudnienia, Rekrutacja personelu, Usługi rekrutacyj-
ne, Rekrutacja personelu wykonawczego, Reklama rekrutacji 
personelu, Rekrutacja personelu informatycznego, Dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Pro-
fesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Rekrutacja pracowni-
ków wspomagających prace biurowe, Rekrutacja personelu 
na czas nieokreślony, Konsultacje w zakresie rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Usługi 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi dotyczące rekrutacji 
kadry pracowniczej, Rekrutacja personelu wyższego szcze-
bla kierowniczego, Wybór kadr kierowniczych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo związane z wy-
borem kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania 
kadry kierowniczej, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry 
kierowniczej, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, 
Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, 
Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, 
Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierow-
niczej, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapew-
niania kadr do obsługi domów pokazowych, Konsultacje 
w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry 
kierowniczej i przywódców, Biura pośrednictwa pracy, Usłu-
gi agencji pośrednictwa pracy, Usługi biura pośrednictwa 
pracy, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi w zakre-
sie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie pośrednictwa 
pracy, Przydzielanie stanowisk pracy, Tymczasowe wyzna-
czenie pracowników, Wyszukiwanie miejsc pracy, Usługi 
rejestrowania pracowników, Usługi agencji pośrednictwa 
pracy i rekrutacji pracowników, Usługi biur pośrednictwa 
pracy w zakresie pracy tymczasowej, Zarządzanie plana-
mi emerytalnymi pracowników, Zarządzanie programami 
świadczeń pracowniczych, Usługi agencji pośrednictwa pra-
cy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], Organizowanie i prowa-
dzenie targów pracy, Sporządzanie dokumentów, Zarządza-
nie dokumentacją biznesową, Sporządzanie dokumentów 
dotyczących opodatkowania, Udostępnianie skomputery-
zowanych informacji związanych z dokumentacją gospodar-
czą, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
na zasadach franchisingu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji 
personelu, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyj-
nych, Usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie 
dokumentów dla osób trzecich, Oferowanie porad z zakresu 
rekrutacji absolwentów, Rekrutacja personelu do pomocy 
w biurze, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, 
Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Przepro-
wadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, 
Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Do-
radztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, 
Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stano-
wisk, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji 
personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy 
i rekrutacji personelu, Usługi w zakresie przeprowadzania 
rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Do-
starczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Przeprowadzanie programów 
motywacyjnych dla pracowników, Usługi biur pośrednictwa 
pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Przeprowa-

dzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych 
w pracy, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie perso-
nelu na stanowiska biurowe, Usługi biur pośrednictwa pra-
cy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, Wynajem 
przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogło-
szeń o pracę, Administrowanie programami członkowskimi, 
Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Za-
rządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, 
37 Usługi elektryków, Instalacja elektrycznego ogrzewania 
towarzyszącego, Instalacja systemów oświetlenia elektrycz-
nego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja urządzeń 
elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generato-
rów prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja 
uziemienia elektrycznego, Instalowanie generatorów prą-
du, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja 
urządzeń do chłodzenia, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Konser-
wacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konser-
wacja sprzętu medycznego, Konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Konser-
wacja przewodów, Montaż i konserwacja instalacji fotowol-
taicznych, Nakładanie osłon na kable, Naprawa i konserwacja 
instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja generato-
rów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, Naprawa instalacji do zaopatrzenia 
w energię, Naprawa maszyn przemysłowych, Układanie ka-
bli, Układanie kabli naziemnych, Układanie kabli ziemnych.

(210) 524726 (220) 2021 02 16
(731) OLSZEWSKA ANNA, Toruń;  

ROGIŃSKA ZUZANNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q EQUERIA HORSE

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 18 Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, Artykuły do owijania nóg koni, Artykuły odzieżowe dla 
koni, Buty dla koni, Derki dla koni przeciw owadom, Derki 
na konie, Derki polarowe dla koni, Naczółki dla koni, Nauszni-
ki dla koni, Nakolanniki dla koni, Klapy na oczy dla koni 
[uprząż], Łykawki dla koni, Ochraniacze na nogi i bandaże 
na kolana dla koni, Okrycia dla koni, Siodła na konia, Uzdy dla 
koni, Uździenice dla koni, Wędzidła dla koni, Koce pod siodła, 
Kokardy dla zwierząt domowych, Czapraki pod siodła koń-
skie, Getry dla zwierząt, Baty, bicze, Baty ujeżdżeniowe, Maski 
przeciw muchom dla zwierząt, Maski na łby końskie, Nagłów-
ki uprzęży, Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], 
Obroże dla psów, Obroże dla kotów, Obroże, Obroże dla 
zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt, Obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, Odzież 
dla psów, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt domo-
wych, Okrycia dla kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwie-
rząt, Osłony na koński ogon, Osprzęt do uprzęży, Pasy do sio-
dła, Paski do ostróg, Pasy do uprzęży, Parki (okrycia) dla psów, 
Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Wyroby 
siodlarskie, Ubranka dla zwierząt, Worki do karmienia zwie-
rząt, Worki na obrok, Wyroby rymarskie, Wyroby rymarskie 
ze skóry, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Skórzane smycze, 
Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt 
domowych, Stroje dla zwierząt domowych, 25 Części odzie-
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ży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
Dopinane kołnierzyki, Drewniane korpusy drewniaków 
w stylu japońskim, Gumowe podeszwy do japońskich bu-
tów jika-tabi, Kieszenie do odzieży, Kołnierzyki przypinane, 
Kołnierze do sukienek, Mankiety, Metalowe akcesoria 
do drewniaków w stylu japońskim, Paski do butów, Pokrow-
ce na buty, inne niż do celów medycznych, Wstawki [części 
odzieży], Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki 
do skarpetek stopek [części odzieży], Bandany, Bandany 
na szyję, Berety, Berety szkockie z pomponem, Chustki 
na głowę, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, szale 
na głowę, Cylindry [kapelusze], Czadory, Czapki baseballowe, 
Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czapeczki z węzełkiem, 
Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki dziane, 
Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako na-
krycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, 
Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, 
Czapki ze sztucznego futra, Daszki, Daszki jako nakrycia gło-
wy, Daszki [odzież], Daszki [nakrycia głowy], Daszki przeciw-
słoneczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Fascy-
natory [stroiki na głowę], Kapelusze, Kapelusze Fedora, Kape-
lusze futrzane, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze pla-
żowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsło-
neczne, Kapelusze słomkowe, Kaptury, Kaptury [odzież], 
Kaszkiety, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Małe kapelusze, 
Maski ochronne [modna odzież], Maski ochronne [odzież], 
Nakrycia głowy dla dzieci, Okrycia głowy z daszkiem, Opaski 
na głowę [odzież], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opa-
ski na głowę, Opaski przeciwpotne na głowę, Papierowe 
czapki używane jako części odzieży, Skórzane nakrycia gło-
wy, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Szale-tuby, Ter-
moaktywne nakrycia głowy, Toczki [kapelusze], Buty do jaz-
dy konnej, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty skórzane, Buty 
sportowe, Buty sznurowane, Buty zimowe, Buty za kostkę, 
Buty wsuwane, Gumiaki, Gumowce, Kalosze [obuwie], Kalo-
sze [wkładane na obuwie], Obuwie dla dzieci, Obuwie dla 
kobiet, Obuwie codzienne, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie 
do celów rekreacji, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie 
do uprawiania sportów, Obuwie na polowania, Obuwie 
sportowe, Bielizna osobista i nocna, Akcesoria na szyję, Ano-
raki, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe do upra-
wiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Ar-
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, Ascoty [krawaty], Ber-
mudy, Bezrękawniki, Bermudy (szorty), Bielizna wyszczuplają-
ca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Blezery, Bluzki, Bluzki z krót-
kimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sporto-
we, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bojówki, 
Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy 
[spodnie], Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], 
Chustki [apaszki], Chusty noszone na ramionach, Chusty pa-
reo, Chusty plażowe, Ciepłe kurtki robocze, Damskie luźne 
topy, Długie kurtki, Długie luźne stroje, Długie szale damskie, 
Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wia-
troszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki 
marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganc-
kie spodnie, Fartuchy, Fraki, Fartuchy [kamizelki] zakładane 
przez głowę, Galowa odzież wieczorowa, Garnitury, Garnitu-
ry damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe 
[odzież], Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami 
i długą, szeroką w ramionach marynarką], Garnitury w spor-
towym stylu, Getry, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, 
Golfy, Golfy [odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe 
płaszcze nieprzemakalne, Jedwabne krawaty, Kamizelki, Ka-
mizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed wiatrem, 
Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki z polaru, 
Kaszmirowe szale, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony 
damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony jednoczę-

ściowe, Komplety koszulek i spodenek, Komplety sportowe, 
Koszule, Koszule codzienne, Koszule eleganckie, Koszule 
do garniturów, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochła-
niające wilgoć, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z gol-
fem, Koszule z dzianiny, Koszule z długimi rękawami, Koszule 
z kołnierzykiem, Koszule z ochraniaczami do użytku sporto-
wego, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla 
dzieci, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki spor-
towe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z dzianiny typu pique, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Krawa-
ty kowbojskie (bolo) z elementami z metali szlachetnych, 
Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne 
kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki, 
Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwu-
stronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież 
sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki koszulowe, Kurtki nie-
przemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki [odzież], Kurtki piko-
wane [odzież], Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki 
puchowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki 
wierzchnie, Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki zamszowe, 
Kurtki z rękawami, Kurtki z kapturem chroniące przed zim-
nem i wiatrem, Legginsy, Liberie, Letnie ubranka dla dzieci, 
Luźne sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki przypominają-
ce szorty z luźną nogawką, Marynarki od garniturów, Maski 
na oczy, Męska bielizna jednoczęściowa, Męskie apaszki, Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie 
płaszcze, Mundury, Muszki, Narzutki na ramiona, Narzutki 
na ramiona [odzież], Narzutki [znaczniki] sportowe do futbo-
lu amerykańskiego, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, Ocieplacze, Ocieplane kurtki, Odzież 
damska, Odzież codzienna, Odzież dla chłopców, Odzież 
dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinso-
wa, Odzież futrzana, Odzież gotowa, Odzież haftowana, 
Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież mo-
delująca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, Odzież ochronna zakładana na ubra-
nia, Odzież pluszowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież re-
kreacyjna, Odzież robocza, Odzież skórzana, Odzież sporto-
wa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież 
tkana, Odzież treningowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież 
wiatroszczelna, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z dioda-
mi elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, 
Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzają-
ce, Odzież ze skóry, Ogrodniczki, Okrycia przeciwdeszczowe, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski przeciwpotne, Palta, Pa-
ski, Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Pa-
ski z materiału, Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], 
Pasy przez ramię do odzieży, Pelerynki, Pikowane kurtki 
[odzież], Płaszcze, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi 
rękawami, Polary, Półgolfy, Poncza, Ponczo przeciwdeszczo-
we, Prochowce, Przybrania głowy [woalki], Pulowery, Pumpy, 
Rękawice jeździeckie, Rękawice, w tym rękawice ze skóry, 
skóry surowej lub futra, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, 
Rękawiczki zimowe, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Skarpety 
termoaktywne, Skarpety sportowe, Spodenki, Spodnie, 
Spodnie do jeździectwa, Spodnie dresowe, Spodnie sporto-
we, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje przeciwdeszczo-
we, Stroje sportowe, Swetry, Swetry polo, Szale, Szaliki, Szor-
ty, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Tkane koszu-
le, Topy sportowe do rozgrzewki, Topy z półgolfem, Ubrania 
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codzienne, Żakiety męskie, Żakiety z dzianiny, Znaczniki [na-
rzutki] sportowe, 26 Chusty do włosów, Dekoracyjne akceso-
ria do włosów, Elastyczne opaski do włosów, Elastyczne 
wstążki do włosów, Frotki do włosów, Gumka do związywa-
nia włosów, Gumki do kucyków, Gumki do kucyków i wstążki 
do włosów, Klamry do włosów, Kokardy do włosów, Ozdoby 
do włosów [nie z metali szlachetnych], Ozdoby do włosów 
w postaci opasek do zawijania włosów, Siatki na włosy, Spinki 
do włosów, Wstążki do włosów, Aplikacje [pasmanteria], 
Broszki [dodatki do ubrań], Dekoracja artykułów tekstylnych 
(łaty przyklejane na gorąco do -) [artykuły pasmanteryjne], 
Guziki, Klamry do odzieży, Klamry do pasków, Kokardy, roze-
ty, Kołnierzyki (Wkładki sztywne do -), Dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Lamówki 
do ubrań, Obwódki i lamówki do ubrań, Ozdobne łaty przy-
lepne do kurtek, Ozdobne guziki, Ozdobne łaty z materiału, 
Ozdobne plakietki, Ozdoby do ubrań, Plakietki do noszenia, 
nie z metali szlachetnych, Pióra ptasie [dodatki do ubrań], 
Pióra [dodatki do ubrań], Pióra do zdobienia, Sprzączki 
do odzieży, Suwaki, Zamki błyskawiczne, Zawieszki, inne niż 
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 524749 (220) 2021 02 16
(731) SENISE GARCIA MARIA DEL PILAR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PADLOVNIA PADEL CLUB

(531) 25.07.06, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 
26.02.12

(510), (511) 41 Usługi klubów sportowych.

(210) 524760 (220) 2021 02 16
(731) GTC AEROPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AEROPARK BUSINESS CENTRE THE JOURNEY STARTS 

HERE

(531) 03.07.17, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i kie-
rowania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie: 
doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przed-
siębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej w zakresie budownictwa, 36 Usługi 
w zakresie: pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwe-
stycji: inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nierucho-
mości, usługi deweloperskie: w szczególności tworzenie, 
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu 

nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie 
w zawieraniu umów sprzedaży o wynajmu nieruchomości, 
powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługo-
wej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalny-
mi i biurowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biuro-
wych, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości 
mieszkalnych i biurowych, usługi w zakresie administrowania 
i wynajmu pomieszczeń, 37 Usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach dewelo-
perskich, usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wy-
posażenie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty,  
39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, dostarcza-
nie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, me-
bli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur 
i pomieszczeń handlowych, 42 Usługi w zakresie dekoracji 
i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń 
handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicz-
nego budowlanego, nadzór wykonawczy, usługi w zakresie 
planowania urbanistycznego: projektowanie, realizacja, nad-
zór wykonawczy projektów z tego zakresu, 44 Projektowanie 
i urządzanie przestrzeni wokół budynków mieszkalnych, biu-
rowych i handlowych, 45 Usługi w zakresie ochrony budyn-
ków mieszkalnych i biurowych - ochrona mienia, Obsługa 
prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i po-
średnictwa w handlu nieruchomościami.

(210) 524788 (220) 2021 02 17
(731) CENTRUM MEDYCZNE OLMED  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REHABILITACJA OLMED

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.23, 26.11.01, 26.11.08, 24.13.21
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, Al-
kohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Anty-
biotyki dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane 
z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy do użytku do-
mowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwniki 
chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone 
do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier mleczny 
do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farma-
ceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do ce-
lów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawa-
ne bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, 
Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farma-
ceutycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampo-
ny, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony, Lecz-
nicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów we-
terynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty do celów 
medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Natłuszczony 
papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w po-
staci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie pre-
paratów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwia-
jące uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki 
do użytku medycznego, Olejki do pielęgnacji skóry [leczni-
czej, Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Płynne 
opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne do celów medycz-
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nych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Pre-
paraty do kąpieli, lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów 
medycznych, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla 
niemowląt, Preparaty mineralne do celów medycznych, Pre-
paraty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty 
paracetamolu do podawania dożylnego, Preparaty paraceta-
molu o zmodyfikowanym uwalnianiu, Preparaty radiofarma-
ceutyczne do celów diagnostycznych, Serum kojące dla skóry 
[lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki 
na odciski, Szczepionki, Szampony lecznicze, Tlen do celów 
medycznych, Szczepionki dla ludzi, Wazelina do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Żele do masażu do celów 
medycznych, Amalgamaty dentystyczne, Cement stomatolo-
giczny, Bandaże do jamy ustnej, Antyseptyczny płyn do płu-
kania ust, Dentystyczne materiały ścierne, Gazy do użytku 
dentystycznego, Gips dentystyczny, Gips do celów denty-
stycznych, Lak szczelinowy do celów dentystycznych i tech-
niczno-dentystycznych, Lakier dentystyczny, Płyny do płuka-
nia ust, Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, 
Płyny do płukania ust do użytku medycznego, Płyny leczni-
cze do płukania ust, Stopy dentystyczne, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie środków farmaceu-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny po-
wiek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
do higieny rąk, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie plastrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie opatrunków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środ-
ków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie leków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków 
przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla 
kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie past do zę-
bów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do hi-
gieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli 
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosme-
tyków do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ko-
smetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzie-
ci, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielę-
gnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie artykułu dezynfekujących, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny rąk, 

Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny 
uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pie-
lęgnacji uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie plastrów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opatrunków, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie środków farmaceutycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie w zakresie leków, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciwgorączko-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy ustnej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żeli stomatologicz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków do twa-
rzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek do masa-
żu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielę-
gnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet 
w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sprzętu me-
dycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciśnie-
niomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gleukome-
trów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soczewek kontakto-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termometrów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi medycz-
ne, Usługi w zakresie prowadzenia przychodni klinik me-
dycznych, lecznic prywatnych, poradni i gabinetów, Usługi 
w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich 
specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi w zakre-
sie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Usługi w zakresie 
wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi w zakresie 
pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położnicze, Porady 
psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc medyczna, 
Masaż, Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizyko-
terapia: Dentystyka i stomatologia, Usługi optyczne, Usługi 
w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla rekonwalescen-
tów, Usługi sanatoryjne, Usługi banków krwi, Usługi wykony-
wania leków na zamówienie, Porady w zakresie farmakologii, 
Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, Sporządzanie le-
ków recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie re-
ceptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących me-
dycyny, Udzielanie informacji dotyczących przygotowywa-
nia i wydawania leków, Udzielanie informacji farmaceutycz-
nych, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania 
leków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarma-
ceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone 
za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farma-
ceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze świadczo-
ne przez apteki, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, 
Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutycz-
ne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawa-
nie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji w za-
kresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, Wyna-
jem urządzeń medycznych.

(210) 524826 (220) 2021 02 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH
(540) (znak słowny)
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(540) IQOS INNOWACYJNE PRODUKTY BEZ DYMU
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń 
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), 
Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy, w tym 
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, 
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki, 
Pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, 
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrze-
wania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu 
zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory za-
wierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicz-
nych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy elektro-
niczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych 
papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy 
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, Przybory 
dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak 
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, Elektroniczne 
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 524852 (220) 2021 02 17
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZMO ONLINE

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu internetowego, Usługi 
w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży 
na podstawie zamówień telefonicznych oraz na podstawie 
takich form komunikacji jak e-mail i czat: leków, produktów 
farmaceutycznych, wyrobów, materiałów oraz środków 
medycznych, sanitarnych, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, artykułów do pielęgnacji włosów i hi-
gieny ciała, kosmetyków, środków do pielęgnacji włosów, 
środków do mycia zębów, urządzeń i sprzętu medycznego 
oraz stomatologicznego, urządzeń rehabilitacyjnych, arty-
kułów ortopedycznych, Usługi w zakresie reklamy, promocji 
i marketingu za pośrednictwem Internetu, 41 Usługi eduka-
cyjne w zakresie leków, produktów farmaceutycznych, wy-
robów, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, 
kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, artykułów 
do pielęgnacji włosów i higieny ciała, kosmetyków, środków 
do pielęgnacji włosów, środków do mycia zębów, urządzeń 
i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego, urządzeń 
rehabilitacyjnych, artykułów ortopedycznych.

(210) 524875 (220) 2021 02 18
(731) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) neo tools
(510), (511) 9 Odzież chroniąca przed urazami, wypadka-
mi, ogniem, przeciw promieniowaniu, w tym spodnie, ka-
mizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpetki, obuwie, 
rękawiczki, kominiarki, kurtki chroniące przed urazami, wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Ochronna odzież 
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], w tym 
spodnie, kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpet-
ki, obuwie, rękawiczki, kominiarki, kurtki, Odzież odblaskowa 
do zapobiegania wypadkom, Ochronna odzież odblaskowa, 
Robocza odzież odblaskowa, Kuloodporna odzież ochron-
na, Odzież azbestowa chroniąca przed ogniem, Odzież 
do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, Odzież prze-
znaczona do użycia w laboratoriach, Odzież do ochrony 
przed działaniem środków chemicznych, Odzież ochronna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, Izolowana odzież 
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, 
Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, Odzież ognioodporna, Ochraniacze termiczne 
[odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, Odzież 
chłodzona elektrycznie do ochrony przed wypadkami lub 
urazami, Kółka odblaskowe na odzież, Osłony głowy, Gogle, 
Gogle ochronne, Okulary ochronne, Okulary kurzoodporne, 
Osłony oczu, Nakrycia głowy do ochrony przed urazami, 
wypadkami, Rękawice ochronne, Rękawice chroniące przed 
wypadkami lub urazami, Rękawice do celów przemysłowych 
do ochrony przed urazami, Rękawice do ochrony przed pro-
mieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, Ręka-
wice ogniotrwałe, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, 
Osłony ochronne na twarz dla robotników, Ochronne buty 
robocze, Buty ochronne stosowane w przemyśle [do ochro-
ny przed wypadkami lub urazami], Obuwie ochronne, Kom-
binezony ochronne, Kombinezony ratunkowe, Kombinezony 
do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, Kombinezo-
ny termiczne chroniące przed wypadkami lub urazami, Kom-
binezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Ognio-
trwałe kombinezony lotnicze, Maski przeciwgazowe, Maski 
ochronne, Maski do spawania, Maski przeciwpyłowe, Maski 
do oddychania, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem 
do ochrony układu oddechowego, Filtry do masek do od-
dychania, Ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami 
[inne niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane 
do użytku w określonych zajęciach sportowych], Nagolen-
niki do ochrony przed urazami [inne niż artykuły sportowe 
lub części strojów sportowych], Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Nakolanniki dla robotników, Kaski 
zabezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Buty [obuwie 
ochronne], Ochronne nakrycia głowy, Odblaskowe kamizel-
ki ochronne, Plandeki ochronne, 10 Ochraniacze słuchu bez 
zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, Na-
uszniki do ochrony przed hałasem, Zatyczki do uszu [przy-
rządy do ochrony uszu], Aparaty do ochrony słuchu, Odzież 
ochronna do celów medycznych, Ochronne maski do sztucz-
nego oddychania, 11 Odzież ogrzewana elektrycznie, Odzież 
podgrzewana elektrycznie do użytku medycznego, Elek-
trycznie ogrzewane części garderoby do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, Ogrzewacze dłoni [inne niż odzież], 
17 Rękawice izolacyjne, Mikroporowate arkusze syntetyczne 
do produkcji odzieży ochronnej, 21 Rękawice ogrodnicze, 
Rękawice do polerowania, Rękawice do prac domowych, 
Rękawice do czyszczenia do użytku domowego, Rękawice 
do czyszczenia wykonane z tkaniny, Rękawice do grilla, Ręka-
wice do mycia samochodów, Rękawice kuchenne, 25 Odzież 
robocza, Okrycia robocze [kombinezony], Odzież ochronna 
zakładana na ubrania, Odzież o termoizolacyjnych właści-
wościach, Odzież przeciwdeszczowa, Rękawiczki [odzież], 
Ocieplacze na ręce [odzież], Nauszniki [odzież], Odzież wo-
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doodporna, Odzież nieprzemakalna, Polary, Bluzy z polaru, 
Kamizelki z polaru, Ciepłe kurtki robocze, Spodnie robocze, 
Ogrodnicze ubrania robocze, Kamizelki robocze, Kurtki ro-
bocze, Fartuchy, Czapki, Rękawice robocze, Koszulki, Odzież, 
Szorty, Sztormiaki, Kurtki, Kombinezony [odzież], Odzież wia-
troszczelna, Odzież wojskowa z khaki, Ocieplacze na kolana 
[odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Ręka-
wice kamuflażowe, Nakrycia głowy, Obuwie, Buty robocze, 
Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Bermudy (szorty), Bermu-
dy, Bluzy z kapturem, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, 
Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamuflażo-
we, Kamizelki [bezrękawniki], Kurtki kamuflażowe, Kurtki 
nieprzemakalne, Kurtki wędkarskie, Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Ochraniacze przeciwśnież-
ne, Ocieplacze, Spodenki, Spodnie kamuflażowe, Spodnie 
khaki, Spodnie myśliwskie, Spodnie nieprzemakalne, Torby 
na obuwie myśliwskie, Obuwie robocze, Rękawice robocze.

(210) 524883 (220) 2021 02 19
(731) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT HIT

(531) 01.01.02, 26.03.01, 26.04.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 Jeździki dla małych dzieci, 28 Konie na biegu-
nach [zabawki], Wózki dla lalek.

(210) 524896 (220) 2021 02 19
(731) DRÓŻDŻ PAWEŁ, Dąbrowa Tarnowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jedynka OŚRODEK NAUKI JAZDY L

(531) 02.01.23, 02.01.30, 24.17.25, 18.07.01, 18.07.09, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 41 Szkolenie kierowców, Nauka jazdy, Nauka jaz-
dy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, Szkolenia w zakre-
sie bezpieczeństwa jazdy samochodem, Usługi w zakresie 
nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów.

(210) 524931 (220) 2021 02 19
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) THIOSPEED
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub weteryna-

ryjnych], Biostymulatory roślin, Środki chemiczne do ochro-
ny roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory 
biologiczne, Aktywatory [środki chemiczne], Naturalne i syn-
tetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Płyny 
wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicy-
dów, Środki nawilżające do użytku jako środki wspomaga-
jące do preparatów ochrony roślin, Środki do wspomagania 
wzrostu roślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin z mi-
kroorganizmami, Środki nawilżające do użytku z rolniczymi 
środkami chemicznymi, Środki nawilżające do użytku w pre-
paratach przeciw szkodnikom, Środki ochrony roślin przeciw 
patogenom, Produkty chemiczne do hamowania rozwoju 
chwastów, 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalcza-
nia szkodników, Środki grzybobójcze, Środki chwastobójcze, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy, Fungicydy, 
Herbicydy.

(210) 524943 (220) 2021 02 19
(731) JĘDRZEJAK JAKUB HUGO YORCK, Praszka
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT CZARODZIEJÓW
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, rekreacyj-
nych, rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongre-
sów, konferencji i imprez rozrywkowych, Organizacja podró-
ży oraz wycieczek edukacyjnych, kolonii, zimowisk, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 524956 (220) 2021 02 19
(731) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papierni-
cze oraz wyposażenie edukacyjne, Czasopisma [periodyki],  
35 Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do ce-
lów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, 
Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie 
danych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 41 Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowa-
nie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie zajęć,  
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych,  
Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw w celach szkoleniowych, Udostępnianie publikacji 
on-line, Publikacja gazet elektronicznych on-line, Publikowanie 
literatury instruktażowej, Publikowanie multimedialne książek, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie 
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publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowa-
nie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowa-
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych on-line, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Produkcja programów 
telewizyjnych, Przygotowywanie programów radiowych i tele-
wizyjnych, Opracowywanie formatów dla programów telewizyj-
nych, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem telewizji, 
Szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych.

(210) 524995 (220) 2021 02 19
(731) CODEC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cogit
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie biurowe, Oprogramowanie sprzętowe, Opro-
gramowanie firmowe, Oprogramowanie biznesowe, 
Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputero-
we oprogramowanie użytkowe, 35 Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej zwią-
zane z przetwarzaniem danych, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi doradcze i informacyj-
ne w zakresie organizowania działalności gospodarczej 
i zarządzania nią, Usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Usługi doradcze związane 
z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, 
Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą i jej organizacji, 41 Szkolenia komputerowe, 
Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie oprogramo-
wania, 42 Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem 
komputerowym i aplikacjami, Usługi kalibracji związane 
z oprogramowaniem komputerowym, Doradztwo zwią-
zane z oprogramowaniem do systemów komunikacyj-
nych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze związane z oprogramowaniem używa-
nym w obszarze handlu elektronicznego, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Projektowanie, 
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Wdrażanie programów komputerowych w sie-
ciach, 45 Licencjonowanie programów komputerowych, 
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania 
komputerowego.

(210) 525033 (220) 2021 02 22
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

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

(540) MANILLA

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

(210) 525050 (220) 2021 02 23
(731) ENTREPRISE W&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 02.03.05, 02.09.01
(510), (511) 5 Majtki higieniczne, Majtki menstruacyjne, 
Majtki do celów higienicznych, Wkładki ochronne do majtek 
[artykuły higieniczne], 25 Bielizna, Bielizna osobista, Bielizna 
damska, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna dla kobiet.

(210) 525053 (220) 2021 02 23
(731) ZIEJA ELIZA ELSTATE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) lovetowe.pl
(510), (511) 20 Meble, Meble loftowe, Wyroby stolarskie, 
Wyroby meblowe, 35 Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.

(210) 525057 (220) 2021 02 23
(731) WRZOSEK MICHAŁ, WRZOSEK PAWEŁ  

MICHAŁ WRZOSEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RESPONSYWNA
(510), (511) 5 Suplementy diety, 43 Catering dietetyczny, 
44 Usługi dietetyczne, Usługi medyczne.

(210) 525060 (220) 2021 02 23
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTHODYNA

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.03, 02.09.10
(510), (511) 5 Specjalistyczne płukanki do płukania jamy ust-
nej o działaniu przeciwbakteryjnym.

(210) 525064 (220) 2021 02 23
(731) STĘPNIEWSKI SEBASTIAN, Piaseczno
(540) (znak słowny)
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(540) calm
(510), (511) 10 Implanty [protezy] stosowane w stomatolo-
gii, Implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, Części 
protetyczne do stomatologii, Implanty protetyczne, Instru-
menty do użytku w protetyce stomatologicznej, Przyrządy 
protetyczne do celów dentystycznych.

(210) 525082 (220) 2021 02 23
(731) OKANE JACEK HANKE, ALDONA HANKE  

SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCD DIGITAL CORE DESIGN

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe, któ-
re wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych 
aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, Urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydak-
tyczne i symulatory, Komputery, Procesory danych, Syste-
my przetwarzania danych, Dyski obliczeniowe, Obwody 
elektryczne i obwody drukowane, Płytki krzemowe [układy 
scalone], Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia pomiarowe, Liczniki numerycz-
ne, Urządzenia do sterowania numerycznego, Komponen-
ty elektryczne i elektroniczne, Aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, Aparatura i urządzenia do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, Przyrządy do po-
miaru poziomu płynów, 42 Usługi naukowe i technologicz-
ne, Badania w dziedzinie mechaniki, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Opracowywanie i testowanie metod 
przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Udo-
stępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, Usługi projektowania w zakresie pro-
cesorów danych.

(210) 525083 (220) 2021 02 23
(731) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SZANTOWE
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty pi-
wowarskie, Napoje na bazie piwa, Ekstrakty chmielu do pro-
dukcji piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Drinki na bazie piwa.

(210) 525095 (220) 2021 02 22
(731) MOTOMEGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO MEGA

(531) 24.07.01, 24.07.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednic-
twem Internetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Pośred-
nictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towa-
rów i usług, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Porównywanie usług 
finansowych on-line, 36 Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Finansowanie dzierżaw, Leasing 
finansowy (zakup ratalny), Finansowanie związane z sa-
mochodami, Finansowanie zakupów w formie leasingu, 
Finansowanie zakupów na raty [leasing], Finansowanie 
zakupów leasingowych samochodów, Pożyczki [finan-
sowanie], Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Po-
średnictwo w umowach kredytowych, Organizowanie 
udzielania kredytów handlowych, Udostępnianie fun-
duszy na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi finansowania 
samochodów, Usługi finansowe w zakresie zakupu po-
jazdów, Usługi pośrednictwa w zakresie kredytów samo-
chodowych, Usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty (leasing), Usługi w zakresie organizowania kredy-
tów, Finansowanie kredytów, Usługi w zakresie kredytów 
finansowych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, 
Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, 
Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Usługi ubezpieczeniowe związane z umowami kredyto-
wymi, 39 Usługi wynajmu samochodów, Usługi wynajmu 
pojazdów silnikowych, Usługi rezerwacji w zakresie wy-
najmu samochodów, Organizacja wynajmu pojazdów, 
Udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu 
samochodów, Wynajem samochodów.

(210) 525096 (220) 2021 02 23
(731) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY ORKA, Pruszków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.17, 03.09.01, 03.09.02, 03.09.24
(510), (511) 29 Ryby świeże, surowe, owoce morza, konser-
wy rybne, przetwory rybne, paprykarz, pasty do kanapek 
na bazie ryb i jajek, ryby w marynacie, w occie, w oleju, 
wyroby rybne wędzone, sałatki rybne, ryby przetworzo-
ne, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby mrożo-
ne, ryby marynowane, ryby konserwowane, 35 Sprzedaż 
w sklepie stacjonarnym i w Internecie takich towarów jak: 
ryby świeże, surowe, owoce morza, konserwy rybne, prze-
twory rybne, paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb 
i jajek, ryby w marynacie, w occie, w oleju, wyroby rybne 
wędzone, sałatki rybne, ryby przetworzone, ryby solone, 
ryby suszone, ryby wędzone, ryby mrożone, ryby mary-
nowane, ryby konserwowane, 43 Usługi barów, pubów, 
restauracji.

(210) 525097 (220) 2021 02 23
(731) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY ORKA, Pruszków
(540) (znak słowny)
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(540) ORKA
(510), (511) 35 Sprzedaż w sklepie stacjonarnym i w Interne-
cie takich towarów jak: ryby świeże, surowe, owoce morza, 
konserwy rybne, przetwory rybne, paprykarz, pasty do kana-
pek na bazie ryb i jajek, ryby w marynacie, w occie, w oleju, 
wyroby rybne wędzone, sałatki rybne, ryby przetworzone, 
ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby mrożone, 
ryby marynowane, ryby konserwowane, 43 Usługi barów, 
pubów, restauracji.

(210) 525098 (220) 2021 02 22
(731) PIETRZAK SŁAWOMIR S.P. RECORDS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINIMAL SYSTEM

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.01.04
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia gło-
wy], Dzianina [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Garnitury, 
Kamizelki, Kieszenie do odzieży, Kombinezony [odzież], Ko-
szule, Koszule z krótkimi rękawami, Krawaty, Kurtki [odzież], 
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Leg-
ginsy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Odzież z imitacji 
skóry, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski 
na głowę, Paski [odzież], Pikowane kurtki [odzież], Podko-
szulki bez rękawów, Poszetki, Pulowery, Rękawiczki, Swetry, 
Szaliki, 26 Klamry do pasków, 35 Usługi marketingowe, Usłu-
gi relacji z mediami, Reklama, Organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, Pokazy towarów, Usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
40 Szycie odzieży na miarę, 41 Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Pozowanie dla artystów, 42 Projek-
towanie mody.

(210) 525102 (220) 2021 02 23
(731) LACKOSZ MARIUSZ, Krynica-Zdrój
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.01, 24.15.13
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Podnośniki, Ręcznie sterowane 
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, 
do naprawy i konserwacji.

(210) 525105 (220) 2021 02 23
(731) LACKOSZ KRZYSZTOF, Krynica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN DEVICE INNOVATIVE DEVICE FOR INSTALLERS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitoru-
jące i kontrolujące, Urządzenia do badań naukowych i labo-
ratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Aparatura, 

urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach 
informacje i dane.

(210) 525127 (220) 2021 02 23
(731) KSIĄŻEK JERZY FABRYKAT, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) milin

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Drewniane kartki okolicznościowe oraz za-
kładki do książek, 28 Przeplatanka drewniana mała i duża 
w różnych motywach zwierzęcych, Tablice kredowe drew-
niane, Domki dla lalek z mebelkami, Alfabet drewniany, Za-
bawki drewniane.

(210) 525149 (220) 2021 02 24
(731) RADLAK TYMOTEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET SAFE

(531) 27.05.01, 27.05.14, 23.01.01
(510), (511) 9 Odzież ochronna [kuloodporna], Odzież ochron-
na o dużej widoczności, Odzież ochronna przeciw promienio-
waniu, Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpor-
nych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, Ochronna odzież 
termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ochronna 
odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami].

(210) 525152 (220) 2021 02 24
(731) WASZKIEWICZ DARIUSZ GALAKTA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Wyspa dinozaurów
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 525167 (220) 2021 02 25
(731) PUZIO KRZYSZTOF, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMETHEUS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 Drony.
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(210) 525168 (220) 2021 02 24
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) 9BRIDGES Nine Bridges PREMIUM QUALITY

(531) 19.07.09, 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 525182 (220) 2021 02 25
(731) KASPRZAK BEATA CONCIERGE, Mierzyn
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENT JÓZEFINA
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 525202 (220) 2021 02 25
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) ESSE GOLDEN LEAF WHITE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetnego) 
dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 525203 (220) 2021 02 25
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) ESSE BLUE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetnego) 
dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 525204 (220) 2021 02 25
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) CARNIVAL RED
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetnego) 
dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 525205 (220) 2021 02 25
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) ESSE GOLDEN LEAF
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetnego) 
dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 525206 (220) 2021 02 25
(731) HALLER DE HALLENBURG-ILLG MARIA BARBARA 

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, TŁUMACZEŃ 
I REKLAMY EUROBUSINESS, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTARG

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 41 Usługi polegające na organizowaniu poka-
zów o charakterze edukacyjnym towarzyszących imprezom 
wystawienniczym i imprez wystawienniczych związanych 
z edukacją, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,  
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie kon-
kursów innych niż reklamowych, Organizowanie konkursów 
o charakterze edukacyjnym, Usługi w zakresie doradztwa za-
wodowego w zakresie edukacji lub kształcenia, Tłumaczenia.

(210) 525209 (220) 2021 02 25
(731) CHĘCZKIEWICZ KAMIL, Słupno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXFIX

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne.

(210) 525210 (220) 2021 02 25
(731) CHĘCZKIEWICZ KAMIL, Słupno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HialFabr

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne.
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(210) 525212 (220) 2021 02 25
(731) CHĘCZKIEWICZ KAMIL, Słupno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reumafabr

(531) 02.09.22, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Preparaty farmaceutyczne.

(210) 525224 (220) 2021 02 26
(731) HOVHANNISYAN ARKADI, HOVHANNISYAN 

ALEKSANDRA REVITAL SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2018 KAUKAZ GRILL & RESTAURANT

(531) 27.05.01, 27.07.01, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje z grillem, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Usługi restau-
racji szybkiej obsługi, Usługi barów i restauracji, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi cate-
ringu zewnętrznego, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie przygo-
towywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 525227 (220) 2021 02 24
(731) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYMBIOZ
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Komponenty chemicznych środ-
ków i nawozów, Dodatki chemiczne do środków ochrony 
roślin, Komposty, nawozy, biologiczne środki zabezpiecza-
jące dla roślin, biologiczne środki ulepszające glebę, biolo-
giczne środki wzmacniające dla roślin, biologiczne środki 
zwiększające plony upraw, Biologiczne nawozy, 5 Herbi-
cydy, Środki i preparaty ochrony roślin: chwastobójcze, 
grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, Stymulatory 
wzrostu i pionowania roślin, Środki do zwalczania robac-
twa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów 
chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, komponentów chemicznych środków i nawo-
zów, dodatków chemicznych do środków ochrony roślin, 
kompostów, nawozów, biologicznych środków zabezpie-
czających dla roślin, biologicznych środków ulepszających 
glebę, biologicznych środków wzmacniających dla roślin, 
biologicznych środków zwiększających plony upraw, bio-

logicznych nawozów, herbicydów, środków i preparatów 
ochrony roślin: chwastobójczych, grzybobójczych, owa-
dobójczych, bakteriobójczych, stymulatorów wzrostu 
i plonowania roślin, środków do zwalczania robactwa,  
42 Doradztwo w zakresie zapewniania jakości owoców 
i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola 
i testowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie jakości 
metod uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług za-
pewniania jakości, testowanie, analiza i wycena towarów 
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, usługi zapew-
nienia jakości, Badania w zakresie chemicznych i biologicz-
nych preparatów do ochrony i polepszania upraw owoco-
wych, warzywnych i leśnych oraz nawozów, 44 Doradztwo 
rolnicze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 525228 (220) 2021 02 24
(731) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Komponenty chemicznych środ-
ków i nawozów, Dodatki chemiczne do środków ochrony ro-
ślin, Komposty, nawozy, biologiczne środki zabezpieczające 
dla roślin, biologiczne środki ulepszające glebę, biologiczne 
środki wzmacniające dla roślin, biologiczne środki zwiększa-
jące plony upraw, Biologiczne nawozy, 5 Herbicydy, Środki 
i preparaty ochrony roślin: chwastobójcze, grzybobójcze, 
owadobójcze, bakteriobójcze, Stymulatory wzrostu i pio-
nowania roślin, Środki do zwalczania robactwa, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów chemicznych 
stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, kom-
ponentów chemicznych środków i nawozów, dodatków 
chemicznych do środków ochrony roślin, kompostów, na-
wozów, biologicznych środków zabezpieczających dla roślin, 
biologicznych środków ulepszających glebę, biologicznych 
środków wzmacniających dla roślin, biologicznych środków 
zwiększających plony upraw, biologicznych nawozów, her-
bicydów, środków i preparatów ochrony roślin: chwastobój-
czych, grzybobójczych, owadobójczych, bakteriobójczych, 
stymulatorów wzrostu i plonowania roślin, środków do zwal-
czania robactwa, 42 Doradztwo w zakresie zapewniania jako-
ści owoców i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, 
kontrola i testowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie 
jakości metod uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług 
zapewniania jakości, testowanie, analiza i wycena towarów 
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnie-
nia jakości, Badania w zakresie chemicznych i biologicznych 
preparatów do ochrony i polepszania upraw owocowych, 
warzywnych i leśnych oraz nawozów, 44 Doradztwo rolni-
cze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 525229 (220) 2021 02 24
(731) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) symbioz innowacyjne technologie w sadownictwie

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Komponenty chemicznych środków 
i nawozów, Dodatki chemiczne do środków ochrony roślin, Kom-
posty, nawozy, biologiczne środki zabezpieczające dla roślin, 
biologiczne środki ulepszające glebę, biologiczne środki wzmac-
niające dla roślin, biologiczne środki zwiększające plony upraw, 
Biologiczne nawozy, 5 Herbicydy, Środki i preparaty ochrony ro-
ślin: chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, 
Stymulatory wzrostu i pionowania roślin, Środki do zwalczania 
robactwa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produk-
tów chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, komponentów chemicznych środków i nawozów, 
dodatków chemicznych do środków ochrony roślin, kompostów, 
nawozów, biologicznych środków zabezpieczających dla roślin, 
biologicznych środków ulepszających glebę, biologicznych środ-
ków wzmacniających dla roślin, biologicznych środków zwięk-
szających plony upraw, biologicznych nawozów, herbicydów, 
środków i preparatów ochrony roślin: chwastobójczych, grzy-
bobójczych, owadobójczych, bakteriobójczych, stymulatorów 
wzrostu i plonowania roślin, środków do zwalczania robactwa, 
42 Doradztwo w zakresie zapewniania jakości owoców i warzyw, 
kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola i testowanie jako-
ści warzyw, kontrola i testowanie jakości metod uprawy owoców 
i warzyw, świadczenie usług zapewniania jakości, testowanie, 
analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfi-
kacji, usługi zapewnienia jakości, Badania w zakresie chemicznych 
i biologicznych preparatów do ochrony i polepszania upraw 
owocowych, warzywnych i leśnych oraz nawozów, 44 Doradz-
two rolnicze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 525230 (220) 2021 02 24
(731) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) METACIDE SYMBIOZ
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, Komponenty chemicz-
nych środków i nawozów, Dodatki chemiczne do środków 
ochrony roślin, Komposty, nawozy, biologiczne środki 
zabezpieczające dla roślin, biologiczne środki ulepsza-
jące glebę, biologiczne środki wzmacniające dla roślin, 
biologiczne środki zwiększające plony upraw, Biologicz-
ne nawozy, 5 Herbicydy, Środki i preparaty ochrony roślin: 
chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, bakterio-
bójcze, Stymulatory wzrostu i plonowania roślin, Środki 
do zwalczania robactwa.

(210) 525241 (220) 2021 02 26
(731) SIEJA ALEKSANDRA PANI OD GŁOSU, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Głosoholizm
(510), (511) 41 Usługi edukacji artystycznej, Usługi szkoleniowe 
lub edukacyjne związane z emisją głosu, Usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne związane z oddechem, Nauka śpiewu, Kształcenie 
głosu, Treningi wokalne, Treningi głosu, Usługi szkoleniowe 
dotyczące ekspresji wokalnej, Organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów związanych z kształ-

ceniem głosu, treningami wokalnymi i nauką śpiewu, Usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne związane z aparatem artykulacyj-
nym, Usługi szkoleniowe związane z przygotowaniem do wy-
stąpień scenicznych lub nagrań studyjnych, Usługi edukacyjne 
związane z rehabilitacją głosu.

(210) 525245 (220) 2021 02 25
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMIGREN

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.03
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
Produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania 
lub łagodzenia bólu, Produkty lecznicze, Suplementy diety, 
Środki przeciwbólowe, Środki przeciwmigrenowe, wyro-
by medyczne, 35 Reklama produktów farmaceutycznych,  
Zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie produk-
tów farmaceutycznych, Usługi marketingowe i promocyjne 
produktów farmaceutycznych.

(210) 525288 (220) 2021 02 27
(731) LOCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNA RODZINA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.23, 07.01.08, 07.01.24, 
18.01.07, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.16

(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Opro-
gramowanie do pobrania na komputery, telefony komórko-
we i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi 
uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwa-
niu informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich po-
brania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji 
i ocen, Programy komputerowe do pobrania, Programy kom-
puterowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, na-
grane, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Kontrolery 
i regulatory, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia 
do rejestrowania i nagrywania danych, Urządzenia do testo-
wania i kontroli jakości, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 
Aparatura sygnalizacyjna, Mechanizmy kontroli dostępu, 
Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Oprogramowanie 
do systemów nawigacyjnych GPS, Oprogramowanie kom-
puterowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], Prze-
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kaźniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], 
Urządzenia GPS, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia nawi-
gacyjne GPS, Elektroniczne urządzenia do monitoringu 
obiektów śledzonych, Elektryczne urządzenia do monitorin-
gu obiektów śledzonych, Kamery wideo przystosowane 
do celów monitoringowych, Oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do monitoringu, Urządzenia do monitoringu wi-
zualnego, Oprogramowanie do monitoringu środowiska, 
Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektro-
niczna], Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych 
[optyczna], Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych 
[teleskopowa], Aparatura do monitoringu obiektów śledzo-
nych [elektryczna], Zegarki inteligentne, 14 Zegarki na rękę 
z urządzeniami GPS, Zegarki z funkcją komunikacji na odle-
głość, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, 
35 Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci 
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych oprogramo-
wania do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne 
urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyski-
wanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu in-
formacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobrania, 
przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, 
Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci In-
ternet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: aplikacji kom-
puterowych do pobrania, programów komputerowych 
do pobrania, programów komputerowych nagranych, pro-
gramów sterujących komputerowych [nagranych], urządzeń 
mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolują-
cych, urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających, lokaliza-
cyjnych, do namierzania celu i kartograficznych, urządzeń 
technologii informacyjnej i audiowizualnej, multimedialnej 
i fotograficznej, urządzeń zabezpieczających, ochronnych 
i sygnalizacyjnych, utrwalonych na nośnikach informacji i da-
nych, czujników, detektorów i instrumentów monitorują-
cych, kontrolerów i regulatorów, urządzeń do monitorowa-
nia, urządzeń do rejestrowania i nagrywania danych, urzą-
dzeń do testowania i kontroli jakości, alarmów i urządzeń 
ostrzegawczych, aparatury sygnalizacyjnej, mechanizmów 
kontroli dostępu, urządzeń zabezpieczających i ochronnych, 
oprogramowania do systemów nawigacyjnych GPS, opro-
gramowania komputerowego do globalnych systemów po-
zycyjnych [GPS], przekaźników do systemów globalnego 
pozycjonowania [GPS], urządzeń GPS, urządzeń systemu 
GPS, urządzeń nawigacyjnych GPS, elektronicznych urzą-
dzeń do monitoringu obiektów śledzonych, elektrycznych 
urządzeń do monitoringu obiektów śledzonych, kamer wi-
deo przystosowanych do celów monitoringowych, oprogra-
mowania do sztucznej inteligencji do monitoringu, urządzeń 
do monitoringu wizualnego, oprogramowania do monito-
ringu środowiska, aparatury do monitoringu obiektów śle-
dzonych [elektronicznej], aparatury do monitoringu obiek-
tów śledzonych [optycznej], aparatury do monitoringu 
obiektów śledzonych [teleskopowej], aparatury do monito-
ringu obiektów śledzonych [elektrycznej], zegarków inteli-
gentnych, zegarków na rękę z urządzeniami GPS, zegarków 
z funkcją komunikacji na odległość, zegarków z funkcją ko-
munikacji bezprzewodowej, usług w zakresie nawigacji GPS, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem me-
diów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynko-
we, Badania rynku, Badania opinii publicznej, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi w za-
kresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, 39 Usługi w zakresie nawigacji GPS, Wynajem 
sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, Wypożyczanie pojaz-

dów wyposażonych w GPS, 41 Prowadzenie blogów on-line, 
w tym blogów o tematyce bezpieczeństwa członków rodzi-
ny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, 
Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych usługi edukacyjne odnośnie bezpieczeństwa człon-
ków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, rodziciel-
stwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i spo-
sobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w ob-
szarze bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwie-
rząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowa-
nia oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Informacje o naucza-
niu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze bezpieczeństwa 
członków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, ro-
dzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, Nauczanie indywidualne, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongre-
sów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, 
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze bezpieczeń-
stwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmio-
tów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, 
stylu i sposobu życia, Opracowania i rozprawy naukowe, 
edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, 
opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa członków 
rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, 
gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu ży-
cia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, 
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, 
w tym w obszarze bezpieczeństwa członków rodziny, naj-
bliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, roz-
rywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Pisa-
nie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
w tym w obszarze bezpieczeństwa członków rodziny, naj-
bliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, roz-
rywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Pla-
nowanie i organizowanie konkursów, Usługi klubowe [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia oraz obsługi festiwali oraz imprez edukacyjnych, 
kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, 
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, 
festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło 
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez ple-
nerowych, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi parków roz-
rywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia 
szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, mu-
zyki, Centra rozrywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, 
Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia oraz obsługi 
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, Usługi edukacyjne, 
Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia i obsługi stu-
diów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w za-
kresie organizowania i prowadzenia i obsługi sympozjów, 
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, 42 Tworzenie 
map GPS, Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa in-
formatycznego, Aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, Analizy systemów komputerowych, Badania doty-
czące technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczenio-
wa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Elektro-
niczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kre-
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dytowymi w celu wykrywania oszustw w internecie, Elektro-
niczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu 
wykrywania kradzieży tożsamości w internecie, Hosting ser-
werów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramo-
wania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputero-
wych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publika-
cji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie programów kompu-
terowych, Programowanie komputerów, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Przechowywanie danych elektro-
nicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji on-line, Tworzenie i projektowanie in-
deksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie plat-
form komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek 
internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii te-
lekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dzie-
dzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w za-
kresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem techno-
logii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 525291 (220) 2021 02 27
(731) M & MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MMR GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemiczne środki adsorbujące, Chemiczne 
preparaty do zastosowania w poligrafii, Drukarskie substan-
cje chemiczne, Chemiczne zmywacze do farb procesowych 
konwencjonalnych, UV oraz farb zawierających alkohol, Che-
mikalia do maszyn offsetowych, Produkty chemiczne 
do druku offsetowego i fleksograficznego, mianowicie - far-
by i lakiery, grawerowane elastomerowe formy do lakierowa-
nia, Płyty do druku offsetowego i fleksograficznego, Płyty 
do lakierowania w offsecie, Nośniki stosowane w druku lito-
graficznym jak płyty do suchego offsetu, 6 Śruby metalowe, 
Metalowe elementy konstrukcyjne mianowicie słupy meta-
lowe, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające 
konstrukcje, Odkuwki z metali oraz odkuwki stopów (surowe 
lub półprzetworzone), Elementy metalowo - gumowe dla 
pojazdów szynowych, Materiały kolejowe, podkłady kolejo-
we, metalowe, Zwrotnice kolejowe, Produkty do infrastruk-
tury kolejowej, Sprężyste elementy nawierzchni torowej 
do redukcji drgań dźwięków i prądów błądzących, Wibroizo-

lacyjne maty i otuliny podkładu torowego, Systemy smaro-
wania szyn na łukach, Automatyka kolejowa, Urządzenia 
i systemy sterowania ruchem kolejowym, Urządzenia i pro-
dukty dla infrastruktury miejskiej, Kruszywa budowlane, Kleje 
i smary, Pokrycia dachowe, Uszczelnienia nawierzchni drogo-
wych, Technologie i urządzenia do budowy oraz infrastruk-
tury torowisk tramwajowych i kolejowych, Rozjazdy, Zwrotni-
ce, Rozjazdy kolejowe i tramwajowe, Elementy rozjazdów, 
Podkłady drewniane, Podkłady strunobetonowe, Przytwier-
dzenia szyn, Szyny, Urządzenia infrastruktury podziemnej, 
Urządzenia infrastruktury elektrycznej i energetycznej, Urzą-
dzenia infrastruktury teletechnicznej, Produkty do taboru 
szynowego, materiały kolejowe, podkłady kolejowe, metalo-
we, Systemy pneumatyczne, Sprężyny gumowo metalowe, 
Gumowo metalowe sworznie wahaczy, Gumowo metalowe 
odbijaki, Kompozytowe wstawki hamulcowe, Maźnice, Wi-
broizolatory, Okładziny hamulcowe hamulca tarczowego, 
Konstrukcje stalowe, schody, barierki ze stali, Armatura złącz-
na, końcówki do węży, obejmy do węży, szybkozłączki, złącza 
obrotowe, węże przemysłowe, 7 Urządzenia nalewczo - od-
biorcze do załadunku/rozładunku zbiorników transporto-
wych, Drukarki offsetowe, Drukarskie maszyny offsetowe, 
Urządzenia do maszyn offsetowych, Maszyny offsetowe 
do wycinania różnego typu materiałów, Maszyny offsetowe 
mianowicie - plotery do wycinania gum i płyt polimerowych 
i elastomerowych, perforowanie i cięcie kartonu, maszyny 
do produkcji obciągów drukarskich i płyt drukarskich, Płyty 
drukarskie, Litograficzne płyty drukarskie do użytku w ma-
szynach drukarskich, Matryce drukarskie, Płyty do druku 
na podłożu stalowym bądź plastikowym, 9 Elektryczne/elek-
troniczne/automatyczne/biometryczne systemy kontroli 
stanu uziemienia cystern drogowych podczas ich napełnia-
nia i opróżniania, Systemy kontroli poprawności (monitoring 
poprawności) stanu uziemienia cystern, Oprogramowanie 
do systemu kontroli stanu uziemienia cystern, 12 Obręcze 
kół do pojazdów, Obręcze kół kolejowych, Złącza kolejowe, 
stawki, klocki i okładziny hamulcowe do pojazdów szyno-
wych i użytkowych, Amortyzatory do pojazdów szynowych 
i użytkowych, Systemy zawieszenia pneumatycznego do po-
jazdów szynowych i użytkowych, Węże i kanały wentylacyj-
ne do pojazdów szynowych, Elementy metalowo - gumowe 
do pojazdów szynowych i użytkowych, Profile przyszynowe 
i profile bezpieczeństwa dla infrastruktury torowej, Węże 
przemysłowe na bazie węży gumowych, metalowych i two-
rzywowych, 16 Obciągi offsetowe z materiałów nietekstyl-
nych, Formy drukarskie służące do przenoszenia rysunku 
z formy drukowej na podłoże, Folia podkładowa, Materiały 
drukowane, 17 Folia do kałamarzy z poliestru, 19 Niemetalo-
we formy odlewnicze do odlewania pod ciśnieniem, Nieme-
talowe bloczki drukarskie, Włókniny czyszczące, 24 Obciągi 
offsetowe z materiałów tekstylnych, Tkaniny drukowane, 
35 Usługi agencji importowo - eksportowej, Usługi pośred-
nictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
dla potrzeb przemysłu budowlanego, górniczego, transpor-
tu pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej przezna-
czonej do sprzedaży produktów dla przemysłu budowlane-
go, górniczego, motoryzacyjnego i transportu, Usługi sprze-
daży detalicznej i/lub hurtowej śrub metalowych, metalo-
wych elementów konstrukcyjnych, odkuwek z metali, odku-
wek stopów (surowych lub półprzetworzonych), elementów 
metalowo - gumowych dla pojazdów szynowych, materia-
łów kolejowych, podkładów kolejowych, metalowych, 
zwrotnic kolejowych, produktów do taboru szynowego, sys-
temów pneumatycznych, sprężyn gumowo - metalowych, 
gumowo - metalowych sworzni, wahaczy, gumowo - meta-
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lowych odbijaków, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurto-
wej kompozytowych wstawek hamulcowych, maźnic, wi-
broizolatorów, okładzin hamulcowych hamulca tarczowego, 
armatury złącznej, końcówek do węży, obejm do węży, szyb-
kozłączek, złączy obrotowych, Usługi sprzedaży detalicznej  
i/lub hurtowej obręczy kół do pojazdów, obręczy kół kolejo-
wych, złącz kolejowych, stawek, klocków i okładzin hamulco-
wych do pojazdów szynowych i użytkowych, amortyzato-
rów do pojazdów szynowych i użytkowych, systemów za-
wieszenia pneumatycznego do pojazdów szynowych i użyt-
kowych, węży i kanałów wentylacyjnych do pojazdów szy-
nowych, elementów metalowo - gumowych do pojazdów 
szynowych i użytkowych, profili przyszynowych i profili 
bezpieczeństwa dla infrastruktury torowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej konstrukcji stalowych, stalowych 
schodów i barierek, armatury złącznej, końcówek do węży, 
obejm do węży, szybkozłączek, złączy obrotowych, węży 
przemysłowych na bazie węży gumowych, stalowych i two-
rzywowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
urządzeń napełniająco - opróżniających do przeładunku/za-
ładunku/wyładunku substancji chemicznych do cystern sa-
mochodowych oraz kolejowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i/lub hurtowej elektrycznych/elektronicznych/automa-
tycznych/biometrycznych systemów kontroli stanu uziemie-
nia cystern drogowych podczas ich napełniania i opróżnia-
nia, systemów kontroli poprawności/monitoringu popraw-
ności stanu uziemienia cystern, oprogramowania do syste-
mu kontroli stanu uziemienia cystern, pomp przemysłowych, 
Sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, internetowa oraz 
przy użyciu innych niż Internet środków komunikacji na od-
ległość następujących produktów: maszyn offsetowych, plo-
terów do wycinania różnego typu materiałów, perforowania 
i cięcia kartonu, konfekcjonowania skóry, korka, akcesoriów 
i oprogramowania do wyżej wymienionych maszyn, Sprze-
daż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, internetowa oraz przy 
użyciu innych niż Internet środków komunikacji na odległość 
produktów do druku offsetowego: farb i lakierów olejowych, 
chemii i lakierów do druku, grawerowanych elastomerowych 
form do lakierowania, obciągów do druku, obciągów i płyt 
do lakierowania, papierów lakierowanych i folii podkładowej, 
płyt offsetowych wchodzących w skład maszyn drukarskich, 
włóknin czyszczących, folii do kałamarzy, gąbek i rękawic po-
ligraficznych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi badania rynku, 39 Usługi transportowe i spedycyjne, 
Towarowy transport drogowy, morski, powietrzny pojazda-
mi i statkami uniwersalnymi i specjalistycznymi, Składowa-
nie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pako-
wanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, Usługi in-
formacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, 
40 Drukowanie offsetowe, Usługi w zakresie offsetu miano-
wicie cięcie ploterem, standaryzacja druku, listwowanie, 
42 Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicz-
nych dla osób trzecich, Opracowywanie projektów technicz-
nych, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne, doradz-
two techniczne i technologiczne w zakresie specjalistycz-
nych rozwiązań technicznych dla przemysłu budowlanego 
i górniczego, Testowanie materiałów, Kontrola jakości, Wzor-
nictwo przemysłowe.

(210) 525375 (220) 2021 03 02
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) SYNERGY BOX
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), 
Polepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymu-
latory wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub wete-
rynaryjnych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], Biostymulatory roślin, Środki chemiczne 
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insek-
tycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki do ochrony 
nasion, Aktywatory biologiczne, Aktywatory [środki che-
miczne], Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w ogrodnictwie, Płyny wspomagające do użytku wraz z do-
datkami do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako 
środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środ-
ki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspomaga-
nia wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki nawilżające 
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, Środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki 
ochrony roślin przeciw patogenom, Produkty chemiczne 
do hamowania rozwoju chwastów, 5 Pestycydy, Preparaty 
chemiczne do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze, 
Środki chwastobójcze, Preparaty do niszczenia robactwa, 
Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, 31 Sadzonki, Nasiona, ce-
bulki i rozsady do hodowli roślin, Karmy i pasze dla zwierząt, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, Usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi 
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Udzielanie in-
formacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie 
przemysłu rolniczego, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzeda-
ży dokonywanych za pomocą Internetu.

(210) 525405 (220) 2021 03 02
(731) CHAPIŃSKI ADRIAN VITBERRY, Mojesz
(540) (znak słowny)
(540) Vitberry
(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 
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owocowe, Mrożone napoje owocowe, Koncentraty soków 
owocowych, Koncentraty do sporządzania napojów owoco-
wych, 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], Bezalkoholo-
we gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezal-
koholowe wyciągi z owoców, Syropy do napojów bezalko-
holowych, Syropy do produkcji lemoniady, Syrop słodowy 
do napojów, Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napo-
jów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Sy-
ropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy 
do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syropy i inne 
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napo-
je owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody 
i cukru.

(210) 525407 (220) 2021 03 01
(731) ICP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karta Podarunkowa 7 życzeń
(510), (511) 9 Kodowane karty magnetyczne, karty poda-
runkowe, karty z zapamiętaną wartością, karty prepaid, 
karty lojalnościowe, bony (vouchery), 35 Administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, usługi reklamo-
we, 36 Emisja bonów (voucherów), kart podarunkowych, 
kart z zapamiętaną wartością, kart prepaid, kart lojalno-
ściowych, zbieranie, obróbka i transmitowanie informa-
cji związanych oraz umożliwiających usługi autoryzacji, 
weryfikacji, przetwarzania i refundowania w przypadku 
transakcji z użyciem bonu (vouchera), karty podarunko-
wej, karty z zapamiętaną wartością, karty prepaid i karty 
lojalnościowej.

(210) 525408 (220) 2021 03 01
(731) ICP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Multikarta 7 życzeń
(510), (511) 9 Kodowane karty magnetyczne, karty poda-
runkowe, karty z zapamiętaną wartością, karty prepaid, 
karty lojalnościowe, bony (vouchery), 35 Administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, usługi reklamo-
we, 36 Emisja bonów (voucherów), kart podarunkowych, 
kart z zapamiętaną wartością, kart prepaid, kart lojalno-
ściowych, zbieranie, obróbka i transmitowanie informa-
cji związanych oraz umożliwiających usługi autoryzacji, 
weryfikacji, przetwarzania i refundowania w przypadku 
transakcji z użyciem bonu (vouchera), karty podarunko-
wej, karty z zapamiętaną wartością, karty prepaid i karty 
lojalnościowej.

(210) 525410 (220) 2021 03 02
(731) RZEPECKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) lightmaker make light not fight
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 525431 (220) 2021 03 02
(731) TREESAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUNEK BEZ BARIER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 02.09.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy elektroniczne i kompute-
rowe oraz oprogramowanie do sterowania systemami otwiera-
nia i zamykania zapór, drzwi, okien, śluz, zaworów, szlabanów, 
barier i wszelkich innych typów zamków, Oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania bazami danych, Oprogramowa-
nie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informa-
cji i danych, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania 
danych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie kompu-
terowe do integracji aplikacji i baz danych, Aplikacje do użytku 
z telefonami komórkowymi, Systemy informatyczne do stero-
wania zaporami i zamkami, Systemy otwierania i zamykania za-
pór i zamków, Systemy archiwizowania i przetwarzania danych 
związanych ze sterowaniem zaporami i zamkami, Oprogramo-
wanie komputerowe dostarczane do Internetu, Programy kom-
puterowe, Programy do elektronicznego przetwarzania danych, 
Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne do zdalnego sterowania 
i zarządzania zaporami i zamkami, Elektryczne i elektroniczne 
urządzenia przełączające, sterujące i regulujące do sterowania 
zaporami i zamkami, Oprogramowanie komputerowe, Progra-
my do przetwarzania danych, Oprogramowanie komputerowe 
do zdalnego sterowania, Aplikacje informatyczne do sterowania 
zaporami i zamkami, Urządzenia do rejestracji zdarzeń w zakre-
sie sterowania zaporami i zamkami, Urządzenia do przechowy-
wania i przetwarzania danych w zakresie sterowania zaporami 
i zamkami, Urządzenia automatyki, Urządzenia i komponenty 
dla elektroniki do sterowania zaporami i zamkami, Urządzenia 
i komponenty do elektronicznej transmisji i przechowywania 
informacji, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki programowal-
ne, Elektroniczne sterowniki, Automatyczne systemy sterowa-
nia, Automatyczne systemy sterowania dostępem, Systemy 
kontroli dostępu, Serwery do automatyzacji domu, Czujniki, 
Detektory, Urządzenia do monitorowania, Elektroniczne urzą-
dzenia do lokalizacji obiektów i przedmiotów, Elektroniczne 
urządzenia nawigacyjne, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Elek-
troniczne znaczniki, Urządzenia do przetwarzania danych, Urzą-
dzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia do zdalnego stero-
wania dostępem, Programowalne sterowniki logiczne do stero-
wania zaporami, Systemy alarmowe, Systemy bezpieczeństwa, 
Systemy wejściowe, Systemy wyjściowe, Systemy kierowania, 
Systemy wejścia-wyjścia, Systemy dostępu, 45 Licencjonowanie 
programów komputerowych, Licencjonowanie aplikacji mobil-
nych, Monitorowanie alarmów, Usługi w zakresie monitorowa-
nia alarmów, Monitoring alarmów bezpieczeństwa, Otwieranie 
zamków zabezpieczających, Usługi ratownictwa, Usługi w za-
kresie ochrony, Usługi w zakresie monitorowania i konserwacji 
systemów bezpieczeństwa, alarmów, ochrony, Usługi w zakre-
sie monitorowania i konserwacji systemów dostępu, wejścio-
wych, wyjściowych, wejścia-wyjścia.

(210) 525435 (220) 2021 03 02
(731) STI SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XI STI
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 525463 (220) 2021 03 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) EPEE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy do makijażu, Lakiery 
do paznokci, Brokat kosmetyczny, Brokat do paznokci, Błysz-
czyk do ust, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Naklejane 
ozdoby do paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
paznokci, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Kle-
je do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 16 Długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, Kleje z brokatem 
do celów piśmienniczych, Naklejki [kalkomanie], Albumy 
na naklejki, Naklejki, Masy specjalne do modelowania, Mate-
riały piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Fla-
mastry, Zestawy do malowania dla dzieci, Książki do malo-
wania, Materiały do rysowania, Książeczki do kolorowania, 
Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Zestawy pi-
śmienne, Kleje do artykułów papierniczych, Kleje do użytku 
artystycznego, Taśmy klejące do celów papierniczych, Albu-
my kolekcjonerskie, Pamiętniki, dzienniki, Szablony do pa-
znokci, Szablony do malowania twarzy, Papierowe szablony 
do wycinanek, Komiksy, 28 Zabawki, Modele [zabawki], Za-
bawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zabawki pluszowe, Za-
bawki dmuchane, Zabawki modułowe, Zabawki mechanicz-
ne, Zabawki inteligentne, Zabawki elektroniczne, Zabawki 
muzyczne, Pojazdy [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Meble 
zabawkowe, Projektory zabawkowe, Namioty zabawkowe, 
Zabawkowe narzędzia, Zabawkowe kosmetyczki, Rakiety za-
bawkowe, Broń zabawkowa, Okulary zabawkowe, Roboty 
zabawkowe, Domki do zabawy, Zestawy do zabawy, Piłki 
do zabawy, Ludziki do zabawy, Figurki do zabawy, Samoloty 
do zabawy, Klocki do zabawy, Lalki do zabawy, Plastelina 
do zabawy, Zabawki zdalnie sterowane, Wieloczęściowe za-
bawki konstrukcyjne, Zabawki do wody, Zabawki do wanny, 
Zabawki [figurki] akcji, Zabawki na baterie, Bańki mydlane 
[zabawki], Zestawy magika [zabawki], Elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, Ubranka dla zabawek, Zabawki do szkicowa-
nia, Zabawki do piaskownicy, Zabawki do rysowania, Zabaw-
ki do jeżdżenia, Sztuczne ognie - zabawki, Sterowniki do za-
bawek, Maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi, Zabaw-
kowe sztuczne paznokcie, Zabawkowe zestawy narzędzi, 
Modele będące zabawkami, Zabawkowa zastawa stołowa, 
Instrumenty muzyczne zabawkowe, Komputery do zabawy 
[niedziałające], Modele pojazdów do zabawy, Maty do zaba-
wy z zabawkami dla niemowląt, Latawce będące zabawkami, 
Zabawkowy sprzęt sportowy, Klocki do zabawy [konstrukcyj-
ne], Modułowe domki do zabawy, Śmieszne gadżety do za-
bawy, Zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, Zabawki 
związane z magią, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zdal-
nie sterowane zabawki elektroniczne, Zestawy do gotowa-
nia [zabawki], Elektroniczne zabawki do nauki, Zabawki roz-
wojowe dla niemowląt, Tory do samochodów-zabawek, Po-
jazdy sterowane radiowo [zabawki], Plastelina magnetyczna 
będąca zabawką, Zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Ze-
stawy zabawkowe dla lalek, Figurki zabawkowe do kolekcjo-
nowania, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Arty-
kuły do zabawy dla dzieci, Zabawki przystosowane do celów 
edukacyjnych, Postacie z bajek fantasy [zabawki], Maski 
na twarz będące zabawkami, Kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], Zestawy zabawkowe do figurek akcji, 
Imitacje preparatów toaletowych będące zabawkami, Wielo-

funkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali [zabawki], Modele konstrukcji w zmniej-
szonej skali [zabawki], Roboty zmieniające się w inne zabaw-
ki, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, 
Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunika-
cyjne, Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały 
świetlne i dźwiękowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry automa-
tyczne, Gry towarzyskie, Gry - łamigłówki, Gry planszowe, Gry 
mechaniczne, Gry karciane, Gry akcji zręcznościowe, Elektro-
niczne gry planszowe, Karty do gry i gry w karty, Przenośne 
[podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry 
komputerowe, Podręczne konsole do gry, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Karty na wymianę 
[gry karciane], Gry związane z postaciami fikcyjnymi, Karty 
do gry do wykonywania sztuczek magicznych, Gry przysto-
sowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Gry elek-
troniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z od-
biornikami telewizyjnymi, Ciastolina, Zestawy modelarskie, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z taki-
mi towarami jak: kosmetyki, zestawy do makijażu, lakiery 
do paznokci, brokat kosmetyczny, brokat do paznokci, błysz-
czyk do ust, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejane 
ozdoby do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
paznokci, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, kle-
je do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, zestawy do mani-
cure, pilniki do paznokci, długopisy z brokatem do materia-
łów piśmiennych, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, 
naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, naklejki, masy spe-
cjalne do modelowania, materiały piśmienne, nalepki, naklej-
ki [materiały piśmienne], flamastry, zestawy do malowania 
dla dzieci, książki do malowania, materiały do rysowania, 
książeczki do kolorowania, publikacje drukowane, publikacje 
promocyjne, zestawy piśmienne, kleje do artykułów papier-
niczych, kleje do użytku artystycznego, taśmy klejące do ce-
lów papierniczych, albumy kolekcjonerskie, pamiętniki, 
dzienniki, szablony do paznokci, szablony do malowania 
twarzy, papierowe szablony do wycinanek, komiksy, przybo-
ry kosmetyczne, kosmetyczki z wyposażeniem, ozdoby 
do włosów w formie grzebieni, ozdoby do włosów w postaci 
opasek do zawijania włosów, frotki do włosów, gumki do ku-
cyków i wstążki do włosów, spinki do włosów, dekoracyjne 
akcesoria do włosów, klamry do włosów, zabawki, modele 
[zabawki], zabawki edukacyjne, puzzle [zabawki], zabawki 
pluszowe, zabawki dmuchane, zabawki modułowe, zabawki 
mechaniczne, zabawki inteligentne, zabawki elektroniczne, 
zabawki muzyczne, pojazdy [zabawki], biżuteria zabawkowa, 
meble zabawkowe, projektory zabawkowe, namioty zabaw-
kowe, zabawkowe narzędzia, zabawkowe kosmetyczki, rakie-
ty zabawkowe, broń zabawkowa, okulary zabawkowe, robo-
ty zabawkowe, domki do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w związku z takimi towarami jak: zestawy do za-
bawy, piłki do zabawy, ludziki do zabawy, figurki do zabawy, 
samoloty do zabawy, klocki do zabawy, lalki do zabawy, pla-
stelina do zabawy, zabawki zdalnie sterowane, wieloczęścio-
we zabawki konstrukcyjne, zabawki do wody, zabawki 
do wanny, zabawki [figurki] akcji, zabawki na baterie, bańki 
mydlane [zabawki], zestawy magika [zabawki], elektroniczne 
zabawki wielofunkcyjne, ubranka dla zabawek, zabawki 
do szkicowania, zabawki do piaskownicy, zabawki do ryso-
wania, zabawki do jeżdżenia, sztuczne ognie - zabawki, ste-
rowniki do zabawek, maty do zabawy z pojazdami zabawko-
wymi, zabawkowe sztuczne paznokcie, zabawkowe zestawy 
narzędzi, modele będące zabawkami, zabawkowa zastawa 
stołowa, instrumenty muzyczne zabawkowe, komputery 
do zabawy [niedziałające], modele pojazdów do zabawy, 
maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, latawce będą-
ce zabawkami, zabawkowy sprzęt sportowy, klocki do zaba-
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wy [konstrukcyjne], modułowe domki do zabawy, śmieszne 
gadżety do zabawy, zabawki - pojazdy sterowane elektro-
nicznie, zabawki związane z magią, wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, zestawy 
do gotowania [zabawki], elektroniczne zabawki do nauki, za-
bawki rozwojowe dla niemowląt, tory do samochodów - za-
bawek, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], plastelina ma-
gnetyczna będąca zabawką, zdalnie sterowane samoloty - za-
bawki, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z takimi towarami jak: zestawy zabawkowe dla lalek, figurki 
zabawkowe do kolekcjonowania, śmieszne drobiazgi [przed-
mioty do zabawy], artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki 
przystosowane do celów edukacyjnych, postacie z bajek fan-
tasy [zabawki], maski na twarz będące zabawkami, kosmety-
ki zabawkowe [nie do stosowania], zestawy zabawkowe 
do figurek akcji, imitacje preparatów toaletowych będące 
zabawkami, wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], 
modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], modele 
konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], roboty zmieniają-
ce się w inne zabawki, kostiumy będące przedmiotami 
do zabawy dla dzieci, przenośne gry i zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, elektryczne figurki do zabawy 
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, gry, gry elektronicz-
ne, gry automatyczne, gry towarzyskie, gry - łamigłówki, gry 
planszowe, gry mechaniczne, gry karciane, gry akcji zręczno-
ściowe, elektroniczne gry planszowe, karty do gry i gry 
w karty, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przeno-
śne [podręczne] gry komputerowe, podręczne konsole 
do gry, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny-
mi, karty na wymianę [gry karciane], gry związane z postacia-
mi fikcyjnymi, karty do gry do wykonywania sztuczek ma-
gicznych, gry przystosowane do użytku z odbiornikami tele-
wizyjnymi, gry elektroniczne inne niż te przystosowane 
do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, ciastolina, 
zestawy modelarskie, Usługi reklamowe, promocyjne i mar-
ketingowe, Kampanie marketingowe, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
Usługi w zakresie pokazów towarów, Publikowanie tekstów 
reklamowych.

(210) 525464 (220) 2021 03 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPEE

(531) 03.07.08, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy do makijażu, Lakiery 
do paznokci, Brokat kosmetyczny, Brokat do paznokci, Błysz-
czyk do ust, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Naklejane 
ozdoby do paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
paznokci, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Kle-
je do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 16 Długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, Kleje z brokatem 
do celów piśmienniczych, Naklejki [kalkomanie], Albumy 
na naklejki, Naklejki, Masy specjalne do modelowania, Mate-
riały piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Fla-
mastry, Zestawy do malowania dla dzieci, Książki do malo-
wania, Materiały do rysowania, Książeczki do kolorowania, 
Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Zestawy pi-

śmienne, Kleje do artykułów papierniczych, Kleje do użytku 
artystycznego, Taśmy klejące do celów papierniczych, Albu-
my kolekcjonerskie, Pamiętniki, dzienniki, Szablony do pa-
znokci, Szablony do malowania twarzy, Papierowe szablony 
do wycinanek, Komiksy, 28 Zabawki, Modele [zabawki], Za-
bawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zabawki pluszowe, Za-
bawki dmuchane, Zabawki modułowe, Zabawki mechanicz-
ne, Zabawki inteligentne, Zabawki elektroniczne, Zabawki 
muzyczne, Pojazdy [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Meble 
zabawkowe, Projektory zabawkowe, Namioty zabawkowe, 
Zabawkowe narzędzia, Zabawkowe kosmetyczki, Rakiety za-
bawkowe, Broń zabawkowa, Okulary zabawkowe, Roboty 
zabawkowe, Domki do zabawy, Zestawy do zabawy, Piłki 
do zabawy, Ludziki do zabawy, Figurki do zabawy, Samoloty 
do zabawy, Klocki do zabawy, Lalki do zabawy, Plastelina 
do zabawy, Zabawki zdalnie sterowane, Wieloczęściowe za-
bawki konstrukcyjne, Zabawki do wody, Zabawki do wanny, 
Zabawki [figurki] akcji, Zabawki na baterie, Bańki mydlane 
[zabawki], Zestawy magika [zabawki], Elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, Ubranka dla zabawek, Zabawki do szkicowa-
nia, Zabawki do piaskownicy, Zabawki do rysowania, Zabaw-
ki do jeżdżenia, Sztuczne ognie - zabawki, Sterowniki do za-
bawek, Maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi, Zabaw-
kowe sztuczne paznokcie, Zabawkowe zestawy narzędzi, 
Modele będące zabawkami, Zabawkowa zastawa stołowa, 
Instrumenty muzyczne zabawkowe, Komputery do zabawy 
[niedziałające], Modele pojazdów do zabawy, Maty do zaba-
wy z zabawkami dla niemowląt, Latawce będące zabawkami, 
Zabawkowy sprzęt sportowy, Klocki do zabawy [konstrukcyj-
ne], Modułowe domki do zabawy, Śmieszne gadżety do za-
bawy, Zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, Zabawki 
związane z magią, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zdal-
nie sterowane zabawki elektroniczne, Zestawy do gotowa-
nia [zabawki], Elektroniczne zabawki do nauki, Zabawki roz-
wojowe dla niemowląt, Tory do samochodów-zabawek, Po-
jazdy sterowane radiowo [zabawki], Plastelina magnetyczna 
będąca zabawką, Zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Ze-
stawy zabawkowe dla lalek, Figurki zabawkowe do kolekcjo-
nowania, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Arty-
kuły do zabawy dla dzieci, Zabawki przystosowane do celów 
edukacyjnych, Postacie z bajek fantasy [zabawki], Maski 
na twarz będące zabawkami, Kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], Zestawy zabawkowe do figurek akcji, 
Imitacje preparatów toaletowych będące zabawkami, Wielo-
funkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali [zabawki], Modele konstrukcji w zmniej-
szonej skali [zabawki], Roboty zmieniające się w inne zabaw-
ki, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, 
Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunika-
cyjne, Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały 
świetlne i dźwiękowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry automa-
tyczne, Gry towarzyskie, Gry - łamigłówki, Gry planszowe, Gry 
mechaniczne, Gry karciane, Gry akcji zręcznościowe, Elektro-
niczne gry planszowe, Karty do gry i gry w karty, Przenośne 
[podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry 
komputerowe, Podręczne konsole do gry, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Karty na wymianę 
[gry karciane], Gry związane z postaciami fikcyjnymi, Karty 
do gry do wykonywania sztuczek magicznych, Gry przysto-
sowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Gry elek-
troniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z od-
biornikami telewizyjnymi, Ciastolina, Zestawy modelarskie, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z taki-
mi towarami jak: kosmetyki, zestawy do makijażu, lakiery 
do paznokci, brokat kosmetyczny, brokat do paznokci, błysz-
czyk do ust, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejane 
ozdoby do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
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paznokci, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, kle-
je do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, zestawy do mani-
cure, pilniki do paznokci, długopisy z brokatem do materia-
łów piśmiennych, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, 
naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, naklejki, masy spe-
cjalne do modelowania, materiały piśmienne, nalepki, naklej-
ki [materiały piśmienne], flamastry, zestawy do malowania 
dla dzieci, książki do malowania, materiały do rysowania, 
książeczki do kolorowania, publikacje drukowane, publikacje 
promocyjne, zestawy piśmienne, kleje do artykułów papier-
niczych, kleje do użytku artystycznego, taśmy klejące do ce-
lów papierniczych, albumy kolekcjonerskie, pamiętniki, 
dzienniki, szablony do paznokci, szablony do malowania 
twarzy, papierowe szablony do wycinanek, komiksy, przybo-
ry kosmetyczne, kosmetyczki z wyposażeniem, ozdoby 
do włosów w formie grzebieni, ozdoby do włosów w postaci 
opasek do zawijania włosów, frotki do włosów, gumki do ku-
cyków i wstążki do włosów, spinki do włosów, dekoracyjne 
akcesoria do włosów, klamry do włosów, zabawki, modele 
[zabawki], zabawki edukacyjne, puzzle [zabawki], zabawki 
pluszowe, zabawki dmuchane, zabawki modułowe, zabawki 
mechaniczne, zabawki inteligentne, zabawki elektroniczne, 
zabawki muzyczne, pojazdy [zabawki], biżuteria zabawkowa, 
meble zabawkowe, projektory zabawkowe, namioty zabaw-
kowe, zabawkowe narzędzia, zabawkowe kosmetyczki, rakie-
ty zabawkowe, broń zabawkowa, okulary zabawkowe, robo-
ty zabawkowe, domki do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w związku z takimi towarami jak: zestawy do za-
bawy, piłki do zabawy, ludziki do zabawy, figurki do zabawy, 
samoloty do zabawy, klocki do zabawy, lalki do zabawy, pla-
stelina do zabawy, zabawki zdalnie sterowane, wieloczęścio-
we zabawki konstrukcyjne, zabawki do wody, zabawki 
do wanny, zabawki [figurki] akcji, zabawki na baterie, bańki 
mydlane [zabawki], zestawy magika [zabawki], elektroniczne 
zabawki wielofunkcyjne, ubranka dla zabawek, zabawki 
do szkicowania, zabawki do piaskownicy, zabawki do ryso-
wania, zabawki do jeżdżenia, sztuczne ognie – zabawki, ste-
rowniki do zabawek, maty do zabawy z pojazdami zabawko-
wymi, zabawkowe sztuczne paznokcie, zabawkowe zestawy 
narzędzi, modele będące zabawkami, zabawkowa zastawa 
stołowa, instrumenty muzyczne zabawkowe, komputery 
do zabawy [niedziałające], modele pojazdów do zabawy, 
maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, latawce będą-
ce zabawkami, zabawkowy sprzęt sportowy, klocki do zaba-
wy [konstrukcyjne], modułowe domki do zabawy, śmieszne 
gadżety do zabawy, zabawki - pojazdy sterowane elektro-
nicznie, zabawki związane z magią, wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, zestawy 
do gotowania [zabawki], elektroniczne zabawki do nauki, za-
bawki rozwojowe dla niemowląt, tory do samochodów-za-
bawek, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], plastelina ma-
gnetyczna będąca zabawką, zdalnie sterowane samoloty - za-
bawki, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z takimi towarami jak: zestawy zabawkowe dla lalek, figurki 
zabawkowe do kolekcjonowania, śmieszne drobiazgi [przed-
mioty do zabawy], artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki 
przystosowane do celów edukacyjnych, postacie z bajek fan-
tasy [zabawki], maski na twarz będące zabawkami, kosmety-
ki zabawkowe [nie do stosowania], zestawy zabawkowe 
do figurek akcji, imitacje preparatów toaletowych będące 
zabawkami, wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], 
modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], modele 
konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], roboty zmieniają-
ce się w inne zabawki, kostiumy będące przedmiotami 
do zabawy dla dzieci, przenośne gry i zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, elektryczne figurki do zabawy 
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, gry, gry elektronicz-

ne, gry automatyczne, gry towarzyskie, gry - łamigłówki, gry 
planszowe, gry mechaniczne, gry karciane, gry akcji zręczno-
ściowe, elektroniczne gry planszowe, karty do gry i gry 
w karty, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przeno-
śne [podręczne] gry komputerowe, podręczne konsole 
do gry, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny-
mi, karty na wymianę [gry karciane], gry związane z postacia-
mi fikcyjnymi, karty do gry do wykonywania sztuczek ma-
gicznych, gry przystosowane do użytku z odbiornikami tele-
wizyjnymi, gry elektroniczne inne niż te przystosowane 
do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, ciastolina, 
zestawy modelarskie, Usługi reklamowe, promocyjne i mar-
ketingowe, Kampanie marketingowe, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
Usługi w zakresie pokazów towarów, Publikowanie tekstów 
reklamowych.

(210) 525484 (220) 2021 03 02
(731) HULAJ24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FW FUNWORLD

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi parków rozrywki.

(210) 525489 (220) 2021 03 03
(731) PIOTROWSKI MACIEJ, Wągrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOGNISKO

(531) 
(510), (511) 4 Brykiet lignitowy, Brykiet z bituminu, Brykie-
ty, Brykiety drzewne, Brykiety materiałów palnych [brykiety 
węgla], Brykiety paliwowe, Brykiety paliwowe do użytku do-
mowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, Brykiety 
paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny 
węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Brykiety paliwowe 
do użytku domowego, Brykiety paliwowe do użytku do-
mowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, Brykiety 
węgla, Brykiety węglowe, Brykiety z torfu [paliwo], Brykiety 
z węgla drzewnego (tadon), Brykiety z węgla drzewnego, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: brykiet lignitowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: brykiet z bitumi-
nu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: brykiety, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: brykiety drzewne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: bry-
kiety materiałów palnych [brykiety węgla], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety 
paliwowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domowe-
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go wykonane z węgla z domieszką kwarcu, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety 
paliwowe do użytku domowego wykonane z mieszaniny 
węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: brykiety pa-
liwowe do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: brykiety paliwowe 
do użytku domowego wykonane z koksu z domieszką kwar-
cu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: brykiety węgla, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: brykiety węglowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: brykiety z torfu [paliwo], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: brykiety z węgla 
drzewnego (tadon), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: brykiety z węgla drzewnego, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: brykiet lignitowy, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: brykiet z bituminu, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
brykiety, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: brykiety drzewne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: brykiety materiałów 
palnych [brykiety węgla], Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: brykiety paliwowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z wę-
gla z domieszką kwarcu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku 
domowego wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz do-
mieszki kwarcu, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domo-
wego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wy-
konane z koksu z domieszką kwarcu, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: brykiety węgla, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: brykiety węglowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: brykiety z torfu [paliwo], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
brykiety z węgla drzewnego (tadon), Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: brykiety z węgla 
drzewnego, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: brykiet lignitowy, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: brykiet z bituminu, Usługi sprzedaży detalicznej on-li-
ne związane z następującymi produktami: brykiety, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: brykiety drzewne, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: brykiety ma-
teriałów palnych [brykiety węgla], Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: brykiety 
paliwowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku 
domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wykona-
ne z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: brykiety paliwowe do użytku domowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wykona-
ne z koksu z domieszką kwarcu, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: brykiety wę-
gla, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: brykiety węglowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: brykiety 

z torfu [paliwo], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: brykiety z węgla drzewnego 
(tadon), Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: brykiety z węgla drzewnego, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: brykiet lignitowy, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiet 
z bituminu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: brykiety, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
brykiety drzewne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: brykiety materiałów 
palnych [brykiety węgla], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: brykiety pa-
liwowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku 
domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: brykiety paliwowe do użytku domowego wy-
konane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku domo-
wego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: brykiety paliwowe do użytku 
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: brykiety węgla, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: brykiety 
węglowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: brykiety z torfu [paliwo], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: brykiety z węgla drzewnego (tadon), Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: brykiety z węgla drzewnego.

(210) 525491 (220) 2021 03 03
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,  

Nowe Miasto nad Wartą
(540) (znak słowny)
(540) maxipuren
(510), (511) 5 Leki i preparaty medyczne, Preparaty farma-
ceutyczne na przeziębienia, Preparaty odżywcze i witami-
nowe, Preparaty dietetyczne, suplementy diety, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, do-
datki dietetyczne, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów 
leczniczych, Leki roślinne, Leki do stosowania w chorobach 
układu oddechowego, Leki wykrztuśne i sekretolityczne, 
Leki mukolityczne.

(210) 525537 (220) 2021 03 04
(731) KLUB SPORTOWY DIAMOND KIDS, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diamond CAMP
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.04, 26.03.05, 17.02.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
i hurtowej odzieży, w tym odzieży sportowej i przyrządów 
do ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie promocji sportu 
oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez 
reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów 
reklamowych takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, fi-
gurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego 
rodzaju artykuły upominkowe z nadrukami o charakterze 
reklamowym, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi w zakresie promowania imprez 
sportowych, 41 Usługi w zakresie edukacji, organizowanie 
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, orga-
nizowanie konkursów w szczególności w zakresie edukacji 
i rozrywki, organizowanie obozów sportowych, organizowa-
nie zawodów sportowych, usługi prowadzenia działalności 
szkoleniowej we wszystkich dziedzinach życia sportowego 
i rekreacyjnego, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, 
promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu 
życia, współdziałanie z władzami miasta w zakresie roz-
woju sportu i kultury fizycznej, propagowanie profilaktyki 
prozdrowotnej, inicjowanie i wspieranie działalności krajo-
znawczej oraz związanej z aktywnym wypoczynkiem dzieci 
i młodzieży, usługi trenerskie, działalność w zakresie sportu 
wyczynowego, działalność w zakresie sportu wspinaczko-
wego, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie 
imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wakacyj-
nych obozów sportowych, Usługi w zakresie organizowania 
gier, zabaw i konkursów sprawnościowych i rozrywkowych, 
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwi-
czeń na siłowni, Organizowanie imprez rozrywkowych: pikni-
ków, festynów, widowisk, przedstawień artystycznych, kon-
certów, dyskotek, dancingów, występów folklorystycznych, 
Organizowanie przyjęć i uroczystości okolicznościowych 
na zlecenie osób trzecich, Użytkowanie, obsługa i wynajmo-
wanie obiektów sportowych, sal gimnastycznych, siłowni, 
kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, 
Wypożyczanie sprzętu sportowego, Usługi wydawnicze, 
usługi w zakresie publikowania książek, czasopism, katalo-
gów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów 
dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania 
publikacji elektronicznych, usługi redakcyjne, usługi poligra-
ficzne, produkcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne, 
prowadzenie agencji artystycznej i galerii, Organizacja wy-
staw i targów w innych celach niż reklamowe i promocyjne.

(210) 525547 (220) 2021 03 03
(731) NIEMCZYK HALINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAMD La Mode et La Diplomatie
(510), (511) 16 Czasopismo o tematyce modowo-dyploma-
tycznej.

(210) 525552 (220) 2021 03 04
(731) JARSONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiczyce;  
TWARDOWSKI TOMASZ IMPORT4U.PL, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOSAFE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 9 Maski ochronne, Jednorazowe rękawiczki 
z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, Jedno-
razowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, 
10 Maski higieniczne do celów medycznych, Maski chirur-
giczne, Maski medyczne, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, 
Okrycia chirurgiczne, Odzież sterylna do użytku chirurgicz-
nego, Odzież ochronna do celów chirurgicznych, 25 Odzież.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525570 (220) 2021 03 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEGLA 

BARYŁA, FLORCZAK SPÓŁKA JAWNA, Osiek Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEGLA

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Szyby do pojazdów, szyby do pojazdów har-
towane - płaskie, gięte do - autobusów, samochodów cięża-
rowych, elektrowozów, wagonów osobowych, tramwajów, 
kolejek, pojazdów specjalistycznych, maszyn budowlanych 
i rolniczych, jednostek pływających, Szyby gięte do mebli, 
do lad chłodniczych.

(210) 525575 (220) 2021 03 04
(731) DINERAS UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LITEWSKIEGO, 
Kowno, LT

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DINERAS

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty i materiały diagnostyczne, Farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, Żywe narządy i tkanki 
do celów chirurgicznych, Opatrunki medyczne, materia-
ły opatrunkowe i aplikatory, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, Preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, 10 Aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia do diagnosty-
ki, badania i kontroli, Meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie 
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technik sprzedaży i programów sprzedaży, Informacje na te-
mat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat 
metod sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowych kon-
sumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami me-
dycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do fizjoterapii, Pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w działalno-
ści handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, 36 Maklerstwo, Maklerstwo 
w zakresie towarów, 39 Pakowanie i składowanie towarów, 
Składowanie farmaceutyków, Przewożenie i dostarczanie to-
warów, Maklerstwo transportowe, Pośrednictwo w zakresie 
frachtu i transportu, 44 Usługi farmaceutyczne, Przygoto-
wywanie i wydawanie lekarstw, Usługi medyczne, Badanie 
leków w celach medycznych, Usługi badania korzystania z le-
ków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków.

(210) 525576 (220) 2021 03 04
(731) DINERAS UAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LITEWSKIEGO, 
Kowno, LT

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DINERAS

(531) 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty i materiały diagnostyczne, Farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, Żywe narządy i tkanki 
do celów chirurgicznych, Opatrunki medyczne, materia-
ły opatrunkowe i aplikatory, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, Preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, 10 Aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia do diagnosty-
ki, badania i kontroli, Meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, Informacje na te-
mat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat 
metod sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowych kon-
sumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami me-
dycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do fizjoterapii, Pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach 

na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w działalno-
ści handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, 36 Maklerstwo, Maklerstwo 
w zakresie towarów, 39 Pakowanie i składowanie towarów, 
Składowanie farmaceutyków, Przewożenie i dostarczanie to-
warów, Maklerstwo transportowe, Pośrednictwo w zakresie 
frachtu i transportu, 44 Usługi farmaceutyczne, Przygoto-
wywanie i wydawanie lekarstw, Usługi medyczne, Badanie 
leków w celach medycznych, Usługi badania korzystania z le-
ków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków.

(210) 525905 (220) 2021 03 10
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,  

Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) ARCTIC BLUE CLICK
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby 
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Wszystkie do podgrzewania, ale nie do spalania, Artykuły dla 
palaczy, Urządzenia elektroniczne i ich części do podgrze-
wania tytoniu.

(210) 525907 (220) 2021 03 11
(731) KŁOS WANDA, Grabno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STATEK PIRAT

(531) 02.09.23, 23.01.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 39 Organizowanie rejsów, Usługi czarterowania 
jachtów i łodzi, Rejsy łodziami wycieczkowymi, Usługi prze-
wodników turystycznych, Transport łodziami spacerowymi, 
Usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz tury-
stów, Organizowanie podróży biznesowych, Usługi w zakre-
sie rejsów na jachtach, Usługi transportu żaglówkami, Udo-
stępnianie statków rejsowych do podróżowania, Planowanie 
i organizowanie podróży, Organizowanie transportu pasa-
żerskiego, Planowanie i organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem i wycieczek jednodniowych, Transport pasażerów 
statkiem rejsowym, Usługi w zakresie rejsów statkami wy-
cieczkowymi, Usługi w zakresie podróży, Organizowanie 
podróży, Organizowanie transportu wakacyjnego, Usługi 
transportu statkami rejsowymi, Organizowanie podróży 
i wycieczek statkami, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie 
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycie-
czek, Transport łodziami, Organizowanie wypraw, wycieczek 
jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi rezer-
wacji w zakresie transportu morskiego, Rezerwacja miejsc 
na podróż, Planowanie podróży, Prowadzenie wycieczek 
ze zwiedzaniem, 41 Usługi w zakresie rekreacji, Świadczenie 
usług związanych z rekreacją wodną, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do rekreacji sportowej, Organizacja turniejów 
sportowych, Organizacja regat jachtowych, Szkolenia żeglar-
skie, Rozrywka, Usługi rozrywkowe, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Re-
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alizacja rozrywki na żywo, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Przygotowywanie posiłków, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Usługi restauracyjne, Usługi barów i re-
stauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi.

(210) 525925 (220) 2021 03 11
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nutripack

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych], Biostymulatory roślin, Środki chemiczne do ochro-
ny roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory 
biologiczne, Aktywatory [środki chemiczne], Naturalne i syn-
tetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Płyny 
wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicy-
dów, Środki nawilżające do użytku jako środki wspomaga-
jące do preparatów ochrony roślin, Środki do wspomagania 
wzrostu roślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin z mi-
kroorganizmami, Środki nawilżające do użytku z rolniczymi 
środkami chemicznymi, Środki nawilżające do użytku w pre-
paratach przeciw szkodnikom, Środki ochrony roślin przeciw 
patogenom, Produkty chemiczne do hamowania rozwoju 
chwastów.

(210) 525938 (220) 2021 03 11
(731) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wronki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2ClickPortal

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.11, 26.04.09, 26.11.03, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie edycji i obróbki tekstów, 
tworzenie i publikowanie reklam w bazie elektronicznej; 
Elektroniczny przegląd prasy; Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych; Specjali-
styczne doradztwo dla firm; Sortowanie danych w bazach 
komputerowych; Tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, reklamy korespondencyjne; Reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych; Usługi pośrednictwa 
w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elek-
tronicznych- Internet; Reklamowanie usług podmiotów go-
spodarczych, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie 
i porównanie usług tych podmiotów; Usługi pozyskiwania 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, 38 Internetowy 
serwis informacyjny, udostępnianie forów internetowych, 
Usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, 
Przydzielanie dostępu do baz danych, Poczta elektroniczna, 
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 

przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 
Usługi w zakresie przesyłania informacji oraz danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej, 41 Internetowy serwis informacyjny: 
edukacja, informacje o edukacji, fotografie, fotoreportaże, In-
formacje o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, 
turystyce, Publikowanie on-line tekstów edukacyjnych w za-
kresie: gospodarki, handlu, kultury, historii, wiedzy ogólnej, 
biznesu, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikacje elektroniczne on-line: czasopism, książek i perio-
dyków, encyklopedii publikowanie elektroniczne tekstów 
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, artykułów, 
Usługi reporterskie, informacja o rozrywce, informacja o wy-
poczynku, 42 Usługi w zakresie projektowania i budowy sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymania 
stron internetowych w imieniu osób trzecich, Usługi zakła-
dania i prowadzenia stron www, dzierżawa domen inter-
netowych, Usługi w zakresie prowadzenia portali interneto-
wych oraz hosting, Obsługa baz danych dostępnych przez 
Internet, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi tworzenia 
i utrzymania w imieniu osób trzecich informatycznych syste-
mów marketingowych dostępnych przez Internet, Pozycjo-
nowanie i optymalizacja stron WWW, Usługi tworzenie stron, 
kanałów internetowych dla różnych użytkowników, w celu 
organizowania grup uczestnictwa w dyskusjach z różnych 
dziedzin: kultury, polityki, biznesu, wiedzy ogólnoświatowej, 
Usługi tworzenie stron, kanałów internetowych dla przesy-
łania lokalnych informacji i komunikatów, dokumentów dla 
różnych użytkowników w tym dla mieszkańców, inwesto-
rów, turystów, 45 Udzielanie licencji [usługi prawne] w ra-
mach publikacji oprogramowania, prawne administrowanie 
licencjami, licencjonowanie programów komputerowych, li-
cencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw 
domen, przenoszenie praw do domen internetowych, reje-
strowanie na rzecz osób trzecich domen internetowych.

(210) 525940 (220) 2021 03 11
(731) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wronki
(540) (znak słowny)
(540) 2ClickPortal
(510), (511) 35 Usługi w zakresie edycji i obróbki tekstów, 
tworzenie i publikowanie reklam w bazie elektronicznej; 
Elektroniczny przegląd pras; Specjalistyczne doradztwo dla 
firm; Sortowanie danych w bazach komputerowych; Tworze-
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy kore-
spondencyjne; Reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowych; Usługi pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach elektronicznych- Internet; Reklamo-
wanie usług podmiotów gospodarczych, umożliwiając klien-
tom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych podmio-
tów; Usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, 38 Internetowy serwis informacyjny, udostępnianie 
forów internetowych, Usługi udostępniania internetowego 
forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do baz danych, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu 
przy pomocy komputera, Usługi w zakresie przesyłania infor-
macji oraz danych przy pomocy terminali komputerowych, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, 41 Internetowy 
serwis informacyjny: edukacja, informacje o edukacji, foto-
grafie, fotoreportaże, Informacje o imprezach rozrywkowych, 
informacja o rekreacji, turystyce, Publikowanie on-line tek-
stów edukacyjnych w zakresie: gospodarki, handlu, kultury, 
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historii, wiedzy ogólnej, biznesu, Publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line: 
czasopism, książek i periodyków, encyklopedii publikowanie 
elektroniczne tekstów on-line nie do pobrania, publikowanie 
książek, artykułów, usługi reporterskie, informacja o rozryw-
ce, informacja o wypoczynku, 42 Usługi w zakresie projek-
towania i budowy sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
tworzenia i utrzymania stron internetowych w imieniu osób 
trzecich, Usługi zakładania i prowadzenia stron www, dzier-
żawa domen internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia 
portali internetowych oraz hosting, Obsługa baz danych 
dostępnych przez Internet, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Usługi tworzenia i utrzymania w imieniu osób trzecich infor-
matycznych systemów marketingowych dostępnych przez 
Internet, Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, Usługi 
tworzenie stron, kanałów internetowych dla różnych użyt-
kowników, w celu organizowania grup uczestnictwa w dys-
kusjach z różnych dziedzin: kultury, polityki, biznesu, wiedzy 
ogólnoświatowej, Usługi tworzenie stron, kanałów interne-
towych dla przesyłania lokalnych informacji i komunikatów, 
dokumentów dla różnych użytkowników w tym dla miesz-
kańców, inwestorów, turystów, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, 45 Udziela-
nie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramo-
wania, prawne administrowanie licencjami, licencjonowanie 
programów komputerowych, licencjonowanie własności 
intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, przenoszenie 
praw do domen internetowych, rejestrowanie na rzecz osób 
trzecich domen internetowych.

(210) 525956 (220) 2021 03 11
(731) GAJEWSKA DOROTA NET WAKACJE, Haczów
(540) (znak słowny)
(540) NATUROMAT
(510), (511) 10 Poduszki do celów medycznych, Opaski 
na oczy do celów medycznych, 35 Usługi prezentowania 
w mediach dla celów sprzedaży internetowej produktów: 
olejki eteryczne, żywice, woski zapachowe do kominków, 
kominki zapachowe, dyfuzory, lampy solne, aromaterapeu-
tyczne olejki i świece do masażu, wyroby z konopi w posta-
ci: olejków CBD, suszu, maści, serum do ust, mydła, herbatki, 
kawy, kadzidła, kadzidełka zapachowe, pudełka do palenia 
kadzidełek, pudełka na kadzidełka i olejki, podstawki do ka-
dzidełek, kadzielniczki, węgielki do kadzideł, dzwonki wietrz-
ne, misy tybetańskie, poduszki pod misy tybetańskie, pałki 
do mis tybetańskich, gongi nepalskie, biżuteria z naturalnych 
materiałów, kosmetyczki, torby marynarskie, naczynia mie-
dziane i bambusowe, kiełkownice, zioła, przyprawy, oleje 
i oliwy, mleka roślinne, sosy, bakalie, orzechy, suplementy 
diety, algi, witaminy, nalewki lecznicze, kawy i herbaty lecz-
nicze, słodziki, mąki, ryże, kasze, słodycze, produkty bezglu-
tenowe, poduszki i opaski na oczy do celów medycznych, 
naturalne kosmetyki, naturalne środki czystości.

(210) 525958 (220) 2021 03 11
(731) ADAMAREK PATRYCJA FABRYKA GENTLEMENÓW, 

Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Fabryka Gentlemenów Barber Shop
(510), (511) 44 Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo 
męskie, Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi 
fryzjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salo-
nów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb woj-
skowych, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salo-

nów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Wypo-
życzanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności 
lub męskich zakładach fryzjerskich.

(210) 525970 (220) 2021 03 12
(731) EACTIVE WIEMY JAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Święta Katarzyna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EACTIVE #wiemyjak

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.25
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Optymalizacja 
stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek inter-
netowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi marketingowe.

(210) 525976 (220) 2021 03 11
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH

(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.15, 19.07.01, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmie-
lowe do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfer-
mentowany sok winogronowy, soki owocowe, brzeczka 
piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przy-
gotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe, woda (napoje), 
piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).

(210) 525977 (220) 2021 03 11
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LECH

(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 
29.01.13, 19.07.01

(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmie-
lowe do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfer-
mentowany sok winogronowy, soki owocowe, brzeczka 
piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przy-
gotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe, woda (napoje), 
piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).

(210) 525979 (220) 2021 03 11
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH FREE

(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.15, 26.01.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmie-
lowe do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfer-
mentowany sok winogronowy, soki owocowe, brzeczka 
piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przy-
gotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe, woda (napoje), 
piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).

(210) 525980 (220) 2021 03 11
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH FREE

(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 32 Piwa, Piwa bezalkoholowe, Ekstrakty chmie-
lowe do produkcji piwa, Koktajle na bazie piwa, Lemoniady, 
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, koktajle bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, niesfer-
mentowany sok winogronowy, soki owocowe, brzeczka 
piwna, syropy do przygotowania lemoniady, syropy do przy-
gotowania napojów, brzeczka, piwo słodowe, woda (napoje), 
piwo imbirowe, soki warzywne (napoje).

(210) 525981 (220) 2021 03 12
(731) BIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natural Life

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.12, 
26.02.07

(510), (511) 29 Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Migdały 
przetworzone, Rodzynki, Suszone owoce, Owoce przetwo-
rzone, Warzywa suszone, Warzywa przetworzone, Przecie-
ry owocowe, Przeciery warzywne, Pasty warzywne, Pasty 
na bazie orzechów, Dżemy, Oleje jadalne, Płatki kokosowe, 
Wiórki kokosowe, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Suszone grzyby jadalne, 
Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Chipsy wa-
rzywne, Chipsy owocowe, 30 Płatki zbożowe, Muesli, Kasze, 
Mąka, Makarony, Ryż, Przetworzona komosa ryżowa, Kakao, 
Kawa, Herbata, Przyprawy, Cukier, Słodziki naturalne, Batony 
zbożowe, Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożo-
we, Miód naturalny, Zioła suszone, Ocet winny, Ocet balsa-
miczny, Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające owoce, 
Sosy, Musy, Drożdże.

(210) 525982 (220) 2021 03 12
(731) BIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vegan Life

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.03

(510), (511) 29 Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Migdały 
przetworzone, Rodzynki, Suszone owoce, Owoce prze-
tworzone, Warzywa suszone, Warzywa przetworzone, 
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Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Pasty warzyw-
ne, Pasty na bazie orzechów, Dżemy, Oleje jadalne, Płatki 
kokosowe, Wiórki kokosowe, Napoje na bazie mleka koko-
sowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Suszone 
grzyby jadalne, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie 
owoców, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 30 Płatki 
zbożowe, Muesli, Kasze, Mąka, Makarony, Ryż, Przetwo-
rzona komosa ryżowa, Kakao, Kawa naturalna, Herbata, 
Przyprawy, Cukier, Słodziki naturalne, Batony zbożowe, 
Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Miód 
naturalny, Zioła suszone, Ocet winny, Ocet balsamiczny, 
Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające owoce, Sosy, 
Musy, Drożdże.

(210) 525985 (220) 2021 03 11
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hortex. Zielona kuchnia.
(510), (511) 29 Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na ba-
zie warzyw, Gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, Mrożone gotowe posiłki składające się 
głównie z substytutów mięsa, Mrożone dania gotowe 
z owoców i/lub warzyw i/lub substytutów mięsa, Mrożo-
ne dania gotowe wegetariańskie, Mrożone dania gotowe 
wegańskie, Zupy, Mrożone składniki do sporządzania zup 
stanowiące warzywa, mieszanki warzyw lub substytuty 
mięsa, Dania na bazie soi, Mrożone dania na bazie soi, 
Mrożone dania gotowe na bazie owoców i/lub warzyw 
i/lub substytutów mięsa, 30 Wyroby mączne, Mrożone 
wyroby mączne, Wyroby mączne z dodatkiem owoców, 
warzyw lub substytutów mięsa, Mrożone wyroby mącz-
ne z dodatkiem owoców, warzyw lub substytutów mię-
sa, Gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, 
Mrożone gotowe dania na bazie produktów zbożowych 
i mąki, Ravioli, Pizza, Lasagne, Dania na bazie ryżu, Mro-
żone dania na bazie ryżu, Dania na bazie kasz, Mrożone 
dania na bazie kasz.

(210) 526009 (220) 2021 03 12
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYNDLINY MADEJ WRÓBEL 1992  

ŚLONSKO ZE ŚLĄSKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.11.25, 24.13.25
(510), (511) 29 Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Kieł-
basy, Wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, Wędliny 
surowe, Wędzonki, Kaszanki, Pasztety, Ekstrakty mięsne, Kon-
serwy mięsne, Tłuszcze zwierzęce, Dziczyzna, Drób, Wyroby 
garmażeryjne mięsne.

(210) 526010 (220) 2021 03 12
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLONSKO ZE ŚLĄSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Kieł-
basy, Wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, Wędliny 
surowe, Wędzonki, Kaszanki, Pasztety, Ekstrakty mięsne, Kon-
serwy mięsne, Tłuszcze zwierzęce, Dziczyzna, Drób, Wyroby 
garmażeryjne mięsne.

(210) 526014 (220) 2021 03 13
(731) TRIPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) HUKER
(510), (511) 13 Wyroby pirotechniczne, Artykuły pirotech-
niczne, Produkty wybuchowe, Materiały i urządzenia wybu-
chowe inne niż broń, 21 Urządzenia do odstraszania ptaków, 
niemetalowe, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, 
niemetalowe, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania 
ptaków.

(210) 526016 (220) 2021 03 13
(731) MROZIK ADRIANNA MADAM, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADAM MODA POLSKA

(531) 02.09.08, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 526017 (220) 2021 03 13
(731) MEKAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PURNAMA RITUALS ANCIENT RITUALS FOR MODERN 
MINDS

(531) 01.07.19, 02.03.16, 02.03.17, 02.03.23, 05.03.20, 24.17.02, 
24.17.21, 26.01.02, 26.01.13, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.16, 
26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], 
Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], 
Aromatyczne olejki do kąpieli, Aromatyczne olejki eterycz-
ne, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Kadzidła 
w formie stożków, Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, 
4 Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece, 5 Herba-
ty ziołowe do celów leczniczych, 11 Lampy elektryczne 
do oświetlenia wnętrz, 18 Torby na ramię, Torby na zakupy 
wielokrotnego użytku, 19 Betonowe rzeźby, Bloczki beto-
nowe, 20 Meble domowe, Meble do wnętrz, 21 Ceramiczne 
dzieła sztuki, Ceramiczne ozdoby, Kubki ceramiczne, Misy 
ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Rzeźby ceramiczne, Wy-
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Uchwy-
ty na kadzidełka, 24 Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tkani-
ny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do wyposażenia wnętrz, 
25 Odzież, 27 Mata, Maty do jogi, 28 Bloczki do jogi, 30 Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kakao 
[palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Palone 
ziarna kawy, Herbaty, 41 Usługi edukacyjne związane z jogą, 
44 Aromaterapia.

(210) 526018 (220) 2021 03 13
(731) ONDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONDRAGON

(531) 04.03.03, 14.07.09, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 7 Awaryjne generatory prądotwórcze, Brzesz-
czoty do pił maszynowych, Brzeszczoty do pił tarczowych, 
Brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], Brzeszczo-
ty pił [części maszyn], Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, 
Brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, Elektrody 
do urządzeń spawalniczych, Elektryczne maszyny i urządze-
nia do polerowania woskiem, Elektryczne urządzenia do spa-
wania, Frezarki, Frezarki do drewna, Frezarki do gwintów [na-
rzędzia elektryczne], Elektryczne kosiarki do trawy, Kosiarki, 
Kosiarki mechaniczne, Kosiarki samobieżne, Kosiarki spalino-

we, Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Kosiarki żyłko-
we [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], 
Kultywatory [maszyny], Kultywatory [narzędzia do trawnika 
i ogrodu zasilane elektrycznie], Kultywatory trawnikowe 
i ogrodowe z napędem elektrycznym, Kultywatory z silni-
kami, Aeratory, Aeratory do trawników [maszyny], Maszyny 
do gwintowania, Maszyny do gwintowania otworów, Ma-
szyny do mieszania, Maszyny do mieszania betonu, Maszyny 
do mieszania farb, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, Maszyny do ob-
róbki drewna, Maszyny do szlifowania [do obróbki drewna], 
Elektryczne maszyny do ostrzenia narzędzi, Elektryczne 
maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszyny do ostrzenia, Maszy-
ny do ostrzenia noży, Maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszyny 
do ostrzenia wierteł, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny 
do ubijania, Maszyny do zszywania, Maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], Mieszalniki, Elektryczne młoty 
udarowe, Młoty elektryczne, Młoty elektryczne [ręczne], Mło-
ty pneumatyczne, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręcz-
ne o napędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż 
o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze inne niż narzędzia 
ręczne o napędzie ręcznym, Nitownice, Nitownice [maszy-
ny], Nitownice [narzędzia elektryczne], Elektryczne nożyce 
do żywopłotów, Nożyce elektryczne, Nożyce ręczne, elek-
tryczne, Elektryczne domowe odkurzacze, Odkurzacze, Od-
kurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze do suchych 
i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze do użytku domowe-
go, Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Ostrza 
(części do maszyn), Ostrza [części maszyn], Ostrza do kosia-
rek, Palniki gazowe do cięcia, Palniki do cięcia gazowego, 
Gazowe palniki do lutowania, Palniki gazowe do lutowania, 
Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety 
dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malo-
wania, Podnośniki [urządzenia], Podnośniki pneumatyczne, 
Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] 
elektryczne, Pompy [maszyny], Prowadnice do maszyn, Sto-
ły do maszyn, Stoły do pił [części maszyn], Śrubokręty elek-
tryczne, Świdry wiertnicze [części maszyn], Uchwyty wier-
tarskie [części maszyn], Urządzenia do czyszczenia parowe, 
Urządzenia do malowania, Ręczne wiertarki elektryczne, Fre-
zy do frezarek, Obrabiarki, Tokarki, Szlifierki, Ostrzarki zasilane 
elektrycznie, Pistolety do malowania, Elektryczne pompy 
wodne, Pompy wodne, Tarcze (szlifierskie) [części do ma-
szyn], Tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, Piły wyrzy-
narki, Piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, Elektryczne 
piły łańcuchowe, Kompresory powietrza do pojazdów, Tar-
cze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycznie, Tarcze 
ścierne do szlifierek elektrycznych, 8 Brzeszczoty do pił [czę-
ści narzędzi ręcznych], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Aeratory do trawników [narzędzia ręczne], Wiertła, Wiertła 
[części narzędzi ręcznych], Wiertła diamentowe do narzę-
dzi obsługiwanych ręcznie, Wiertła do muru przeznaczone 
do narzędzi ręcznych, Wiertła do narzędzi ręcznych, Wiertła 
do użytku z narzędziami ręcznymi, Mieszadła do miesza-
nia farb, Mieszadła [narzędzia ręczne], Nitownice [narzędzia 
ręczne], Nitownice ręczne, Dłuta, Frezy [narzędzia], Frezy 
[narzędzia ręczne], Grzechotki [narzędzia ręczne], Gwintow-
nice [narzędzia ręczne], Imadła, Kątowniki [narzędzia], Klucze 
[narzędzia], Młotki [narzędzia ręczne], Narzędzia ogrodnicze 
o napędzie ręcznym, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, 
Noże, Noże do tapet, Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, 
Przecinaki [narzędzia ręczne], Przyrządy do ostrzenia, Strugi, 
Szczypce, Śrubokręty, Świdry [narzędzia ręczne], Ostrzarki 
ręczne, Tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, Tarcze szlifierskie 
do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, Sekatory, Tarniki, tar-
ki [narzędzia ręczne].
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(210) 526029 (220) 2021 03 14
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) AS Agrochelat AminoWerva
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach upraw-
nych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści 
stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Na-
wóz naturalny, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy biologicz-
ne, Nawozy chemiczne, Nawozy do roślin, Nawozy do roślin 
doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy mineralne, Nawo-
zy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawo-
zy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy, 
Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawo-
zy azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki od-
żywcze dla roślin, Produkty mineralne do użytku w hodowli 
roślin.

(210) 526032 (220) 2021 03 14
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optimiz optymalny kondycjoner wody

(531) 25.05.01, 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do oczyszczania wody, 
Preparaty do biologicznego oczyszczania wody, Prepara-
ty od oczyszczania wody, Preparaty do zmiękczania wody, 
Chemikalia do uzdatniana wody do nawadniania, Środki 
do uzdatniania wody.

(210) 526036 (220) 2021 03 14
(731) FUNDACJA GERLSY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) gerlsy
(510), (511) 25 Ubrania codzienne, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Odzież rekreacyjna, Odzież damska, Odzież sportowa, 
36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usłu-
gi finansowe, pieniężne i bankowe, Zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Zbiór-
ki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi zbierania 
funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, 
Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozyskiwanie funduszy 
na projekty humanitarne, 41 Usługi kinowe, Pokazy filmów 
kinowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Po-
kazy filmów kinematograficznych i kinowych, Świadczenie 
usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Działalność spor-
towa i kulturalna, Usługi szkoleniowe dotyczące rozrywki, Or-
ganizacja, produkcja i prezentacja imprez w celach rozryw-
kowych, Usługi rozrywkowe w postaci seriali telewizyjnych 
z udziałem aktorów, komediowych, dramatycznych, ani-
mowanych oraz typu reality, Produkcja seriali telewizyjnych 
z udziałem aktorów, komediowych, dramatycznych, animo-
wanych i typu reality, Dystrybucja i wyświetlanie filmów fa-
bularnych, komedii, dramatów i filmów animowanych, Wido-
wiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem akto-
rów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Udzielanie informacji 
za pośrednictwem elektronicznej globalnej sieci komputero-
wej w dziedzinie rozrywki związanej w szczególności z gra-
mi, muzyką, filmami i telewizją, Dostarczanie wiadomości 
na temat aktualnych wydarzeń i rozrywki, oraz informacji do-

tyczących wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi rozrywkowe, 
Rozrywka filmowa, wideo, muzyczna i teatralna, Organizacja, 
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, 
kulturalnych i rozrywkowych, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów.

(210) 526037 (220) 2021 03 14
(731) FUNDACJA GERLSY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gerlsy

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 25 Ubrania codzienne, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Odzież rekreacyjna, Odzież damska, Odzież sportowa, 
36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usłu-
gi finansowe, pieniężne i bankowe, Zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Zbiór-
ki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi zbierania 
funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, 
Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozyskiwanie funduszy 
na projekty humanitarne, 41 Usługi kinowe, Pokazy filmów 
kinowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Po-
kazy filmów kinematograficznych i kinowych, Świadczenie 
usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Działalność spor-
towa i kulturalna, Usługi szkoleniowe dotyczące rozrywki, Or-
ganizacja, produkcja i prezentacja imprez w celach rozryw-
kowych, Usługi rozrywkowe w postaci seriali telewizyjnych 
z udziałem aktorów, komediowych, dramatycznych, ani-
mowanych oraz typu reality, Produkcja seriali telewizyjnych 
z udziałem aktorów, komediowych, dramatycznych, animo-
wanych i typu reality, Dystrybucja i wyświetlanie filmów fa-
bularnych, komedii, dramatów i filmów animowanych, Wido-
wiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem akto-
rów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Udzielanie informacji 
za pośrednictwem elektronicznej globalnej sieci komputero-
wej w dziedzinie rozrywki związanej w szczególności z gra-
mi, muzyką, filmami i telewizją, Dostarczanie wiadomości 
na temat aktualnych wydarzeń i rozrywki, oraz informacji do-
tyczących wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi rozrywkowe, 
Rozrywka filmowa, wideo, muzyczna i teatralna, Organizacja, 
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, 
kulturalnych i rozrywkowych, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów.

(210) 526039 (220) 2021 03 15
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ADNAMIL
(510), (511) 5 Moczopędne preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty farmaceutyczne do leczenia nowotworów, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, 
Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób nerek, Prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń nerek, Preparaty 
farmaceutyczne do zapobiegania chorobom zapalnym, Pre-
paraty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu 
moczowo-płciowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane 
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w leczeniu zaburzeń układu moczowo-płciowego, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane do zapobiegania chorobom ukła-
du moczowo-płciowego, Preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia chorób zapalnych, Preparaty farmaceutyczne do lecze-
nia guzów złośliwych, Preparaty farmaceutyczne do użytku 
w urologii, Preparaty i substancje farmaceutyczne zapobiega-
jące nowotworom, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych, 
Preparaty farmaceutyczne do użytku w onkologii.

(210) 526055 (220) 2021 03 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA Z O.O.

(531) 03.01.01, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 
24.17.02, 29.01.12

(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w zakresie długów, Informacje finansowe, Infor-
macja o ubezpieczeniach, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami.

(210) 526062 (220) 2021 03 12
(731) ADAMED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.02, 01.01.10, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 Inwestycje kapitałowe w zakresie innowa-
cyjnych projektów naukowych, badawczych, technicznych 
i technologicznych, Pozyskiwanie funduszy na wynalazki 
i prace badawczo - rozwojowe, Pozyskiwanie funduszy dla 
instytucji badawczych i naukowych, Pozyskiwanie funduszy 
dla wynalazców, Analizy inwestycyjne, Analizy finansowe, 
Inwestycje kapitałowe, Organizowanie inwestycji, Pośred-
nictwo inwestycyjne, Powiernictwo, Powiernictwo inwesty-
cyjne, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Prognozy 
finansowe, Sponsorowanie finansowe, Sporządzanie rapor-
tów i analiz finansowych, Transakcje finansowe, Udostęp-
nianie i aranżowanie finansowania, Udzielanie gwarancji, 
poręczeń i zabezpieczeń, Udzielanie informacji inwestycyj-
nych, Usługi w zakresie zapewniania finansów dla przedsię-
biorstw, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi 
badawcze dotyczące inwestycji, Usługi badań dotyczących 
finansów, Usługi doradcze dotyczące finansów, Usługi do-
radcze dotyczące inwestycji, Usługi finansowych funduszy 
inwestycyjnych, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi 
w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie 
planowania finansowego, Usługi w zakresie powiernictwa 
inwestycyjnego, Usługi w zakresie zarządzania inwestycja-

mi i funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie aktywami 
inwestycyjnymi, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Za-
rządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Zarządzanie 
funduszami korporacyjnymi, Zarządzanie portfelem inwe-
stycyjnym, Crowdfunding.

(210) 526063 (220) 2021 03 15
(731) SWÓŁ MARCIN OWOCZEK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Owoczek

(531) 08.07.25, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.

(210) 526065 (220) 2021 03 15
(731) MROWCA ŻANETA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) couple dansant
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Odzież.

(210) 526067 (220) 2021 03 15
(731) MROWCA ŻANETA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) couple dansant

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy.

(210) 526096 (220) 2021 03 15
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 32 coffee

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.12, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.09

(510), (511) 30 Kawa.

(210) 526099 (220) 2021 03 16
(731) MILCZANOWSKA-SZWEDA MAGDALENA ZC SYSTEM, 

Rudołtowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z RAIDER

(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.
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(210) 526100 (220) 2021 03 16
(731) MULTICOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM W NATURZE

(531) 29.01.06, 27.05.01, 07.15.05
(510), (511) 19 Niemetalowe budynki prefabrykowane, Czę-
ści modułowe (Niemetalowe -) do budowania budynków pre-
fabrykowanych, Domy prefabrykowane (Niemetalowe -), Pre-
fabrykowane elementy budowlane (Niemetalowe -), Domy 
z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], Prefabry-
kowane konstrukcje niemetalowe, 37 Usługi budowlane, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa w za-
kresie budowy budynków, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
42 Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej.

(210) 526134 (220) 2021 03 15
(731) MORAS DAMIAN, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) north53°

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.05, 
24.17.07, 24.17.09, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07

(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy.

(210) 526145 (220) 2021 03 16
(731) UNICALL COMMUNICATION GROUP POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Unicall Communication Group
(510), (511) 9 Programy komputerowe do użycia w teleko-
munikacji, Sprzęt komputerowy do telekomunikacji, Urzą-
dzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do komuni-
kacji sieciowej, Interfejsy komunikacyjne, Oprogramowanie 
komputerowe, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Aplika-
cje do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Serwery plików, 
Platformy oprogramowania komputerowego, Programy 
komputerowe do zarządzania projektami, 35 Zarządzanie 
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Usługi do-
radcze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicz-
nej, Telemarketing, Usługi outsourcingu w dziedzinie opera-
cji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usług outsour-
cingu w dziedzinie analityki biznesowej, Outsourcing [do-
radztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu sprawami bizne-
sowymi, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami handlowymi w zakresie public relations, Kampanie 

marketingowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marke-
tingu i publicity, Opracowywanie i wdrażanie strategii mar-
ketingowych na rzecz innych, Organizowanie i prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trze-
cich, Usługi związane z personelem, Analizy badań rynko-
wych, Analiza trendów biznesowych, Prognozy i analizy eko-
nomiczne, Przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i analiz dla przedsiębiorstw, Analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Badania opinii 
publicznej, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycz-
nych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Prze-
twarzanie danych, Systematyzowanie danych w komputero-
wych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Kompilowanie i systematyzo-
wanie informacji w bankach danych, Dostarczanie informacji 
handlowych z internetowych baz danych, Dostarczanie in-
formacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Analizy kosztów, Doradztwo 
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zy-
sków, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Pla-
nowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i pre-
zentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Księgo-
wość i rachunkowość, Usługi umawiania spotkań [prace biu-
rowe], Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, 
Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie administracji 
biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie w imieniu przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatry-
wania w materiały biurowe, Wynajem sprzętu biurowego, 
Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób 
trzecich], 36 Usługi finansowe, Analizy finansowe, Ubezpie-
czenia, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Doradztwo ubez-
pieczeniowe, Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, Admini-
strowanie działalnością ubezpieczeniową, Ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie, Administrowanie roszczeniami ubezpie-
czeniowymi, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Po-
średnictwo w usługach finansowych, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Usługi agencyjne lub pośrednictwo 
w zakresie wynajmu budynków, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
biur do coworkingu, Obsługa płatności, Windykacja, Usługi 
doradztwa emerytalnego, Administrowanie finansowe pla-
nami emerytalnymi pracowników, Usługi związane z fundu-
szami emerytalnymi, 37 Instalowanie połączeń elektronicz-
nych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, 38 Usługi 
komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących 
linii i centrów obsługi telefonicznej, Usługi komunikacji tele-
matycznej, Świadczenie usług komunikacji głosowej przez 
Internet, Transmisja publikacji elektronicznych on-line, Udo-
stępnianie komputerowej bazy danych, Transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Usługi 
związane z portalami telekomunikacyjnymi, Usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i por-
tali w Internecie i innych mediach, Telekomunikacja, Teleko-
munikacyjne usługi dostępowe, Usługi telefoniczne i teleko-
munikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomuni-
kacyjnej, Wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunika-
cyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z ba-
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zami danych, Usługi informacyjne on-line związane z teleko-
munikacją, Umożliwianie dostępu osobom trzecim do infra-
struktury telekomunikacyjnej, Elektroniczna transmisja wia-
domości, Transmisja strumieniowa danych, Usługi elektro-
nicznej transmisji głosu, Transmisja wiadomości i aktualności, 
Usługi telematyczne [transmisja danych], Zapewnianie do-
stępu do baz danych, 39 Doradztwo w dziedzinie podróży 
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Do-
radztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez 
centra obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzi-
nie usług transportowych świadczone przez centra obsługi 
telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzinie podróży 
biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej 
i infolinie, Usługi doradztwa turystycznego i informacji tury-
stycznej, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Rezerwa-
cja transportu, Rezerwacja wypożyczanych samochodów, 
Rezerwacja biletów lotniczych, Usługi rezerwacji wczasów 
i podróży, Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, 
Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu 
pasażerów, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, Udzielanie informacji na temat rezerwacji 
podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, Infor-
macja turystyczna, Informacja o transporcie, Świadczenie 
usług w zakresie informacji podróżnej, 41 Rezerwacja miejsc 
na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Biura rezerwacji 
biletów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwa-
cji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Re-
zerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Informacja o rekreacji, 
Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące działalności 
kulturalnej, Udzielanie informacji dotyczących programów 
telewizyjnych, Udzielanie informacji związanych ze sportem, 
Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, 
42 Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Zapewnia-
nie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku 
w komunikacji, Hosting aplikacji mobilnych, Instalacja, kon-
serwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, 
Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Inży-
nieria telekomunikacyjna, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, Konsultacje w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Doradztwo i konsultacje w zakre-
sie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Kontrola do-
stępu jako usługa [ACaaS], Chmura obliczeniowa, Hosting 
treści cyfrowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania 
do sieci i serwerów komputerowych, Opracowywanie plat-
form komputerowych, Programowanie oprogramowania te-
lekomunikacyjnego, Instalacja programów komputerowych, 
Aktualizacja programów komputerowych, Instalacja i utrzy-
manie programów komputerowych, Infrastruktura jako usłu-
ga (IaaS), Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architek-
tury i infrastruktury technologii informacyjnej, Hosting infra-
struktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów 
wymiany treści on-line, Projektowanie systemów informa-
tycznych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, Opracowywanie projek-
tów technicznych, Usługi techniczne w zakresie pobierania 
oprogramowania, Usługi doradztwa technicznego w zakre-
sie komputerów, Usługi doradztwa technicznego dotyczące 
przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów z opro-
gramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Usługi 
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Usługi doradztwa technicznego w zakresie tech-
nologii informacyjnej, Zapewnianie wsparcia technicznego 

w zakresie obsługi sieci komputerowych, Doradztwo tech-
niczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramo-
wania komputerowego, Zarządzanie projektami w zakresie 
technologii informacyjnych, 43 Doradztwo świadczone 
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie za-
kwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz 
rezerwacji hoteli, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi 
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi agencji 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Świad-
czenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania 
dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania dla podróżnych, Informacja hotelowa, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie in-
formacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania.

(210) 526191 (220) 2021 03 16
(731) DCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCU UBEZPIECZENIA

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 
29.01.13

(510), (511) 36 Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie 
ubezpieczeń i finansów.

(210) 526195 (220) 2021 03 16
(731) GRZANPOL ARKADIUSZ GRZANKA, JOANNA ŚLĘZAK 

SPÓŁKA JAWNA, Bukowno
(540) (znak słowny)
(540) Grzanpol
(510), (511) 22 Liny, Pasy niemetalowe do transportu ładun-
ków, Sznurki, Sznurek do pakowania, Sznurek niemetalowy 
do owijania lub wiązania, Sznury do pakowania, 23 Nici 
i przędza z bawełny, Nici i przędza z jedwabiu, Nici i przędza 
z juty, Nici i przędza z konopi siewnych, Nici i przędza z lnu, 
Nici i włókna z sztucznego jedwabiu, Nici i przędza z włókna 
kokosowego, Uprzędzone nitki i przędza.

(210) 526213 (220) 2021 03 17
(731) PINO I OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PINOLA
(510), (511) 29 Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa 
z oliwek, Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Steki 
wołowe, Steki z mięsa, 43 Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Or-
ganizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
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towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usłu-
gi ogródków piwnych, Usługi restauracji fast-food, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszyn-
kiem, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie jedze-
nia na wynos, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie 
restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 526261 (220) 2021 03 17
(731) MANGOLD ANDRZEJ, MANGOLD KRYSTYNA A&K 

INVESTORS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A & K Investors

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, 29 Żywność przygotowy-
wana z ryb, 32 Napoje bezalkoholowe, 34 Tytoń, 36 Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, 39 Składowanie towarów.

(210) 526266 (220) 2021 03 18
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGANA

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 24 Tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny ogniood-
porne [inne niż z azbestu], tkaniny filcowe, tkaniny laminowa-
ne, podszewki [tkaniny], ratyna [tkanina], flanela [tkanina], kre-
pa [tkanina], tkaniny wełniane, tkaniny paraprzepuszczalne, 
tkaniny powlekane, tkaniny przemysłowe, tkaniny poliestro-
we, dżins [tkanina], tkaniny nylonowe, tkaniny nieprzemakal-
ne, tkaniny winylowe, tkaniny lniane, tkaniny zasłonowe, tka-
niny ubraniowe, tkaniny powlekane, tkaniny podszewkowe, 
tkaniny konopne, tkaniny bawełniane, tkaniny sztruksowe, 
materiał pluszopodobny [tkanina], tkaniny z wiskozy, tkani-
ny do tapicerki, tkaniny typu siatkowego, gumowane tkani-
ny wodoodporne, tkaniny wielowarstwowe antystatyczne, 
tkaniny wodoodporne przepuszczające powietrze, tkaniny 
wzmacniane tworzywami sztucznymi, tkaniny imitujące skó-
ry zwierzęce, tkaniny termoodporne [inne niż do izolacji].

(210) 526270 (220) 2021 03 18
(731) ELEKTROCENTER T.M.RAJS SPÓŁKA JAWNA, 

Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁOCŁAWEK

(531) 05.13.25, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 19 Płytki porcelanowe, Ceramiczne płytki 
na podłogi wewnętrzne, Ceramiczne płytki na podłogi ze-
wnętrzne, Ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, Cera-
miczne płytki podłogowe, Ceramiczne płytki podłogowe 
do budynków, Ceramiczne płytki ścienne, Glazurowane ce-
ramiczne płytki podłogowe, Glazurowane ceramiczne płytki 
ścienne, Gliniane płytki ścienne, Glazurowane płytki cera-
miczne, Mozaikowe płytki podłogowe, Niemetalowe płytki 
do pokrywania sufitu, Niemetalowe płytki licowe do użytku 
w budownictwie, Niemetalowe płytki ścienne, Niemetalowe 
płytki sufitowe, Płytki, Płytki ceramiczne, Płytki ceramiczne 
do podłóg i wykładziny, Płytki ceramiczne do podłóg i okła-
dzin, Płytki ceramiczne na podłogi, Płytki ceramiczne na ścia-
ny wewnętrzne, Płytki łazienkowe (niemetalowe), Płytki mo-
zaikowe ścienne, Płytki podłogowe z terakoty, Płytki ścienne 
niemetalowe dla budownictwa, Płytki z gliny, Ścienne płytki 
ceramiczne, 21 Tabliczki z fajansu, Ceramiczna zastawa sto-
łowa, Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne ozdoby, Cera-
miczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicz-
nych, Ceramiczne popiersia, Ceramiczne serwisy do kawy, 
Ceramiczne skarbonki, Ceramiczne statuetki, Ceramiczne 
statuy, Ceramika do użytku kuchennego, Dekoracje ścienne 
3D wykonane z ceramiki, Donice ceramiczne, Dzieła sztuki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła sztuki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Figurki ceramicz-
ne, Figurki wykonane z ceramiki, Figurki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Garnki ceramiczne, Krasnale ogrodo-
we ceramiczne [gnomy], Kubki ceramiczne, Kubki wykonane 
z ceramiki, Misy ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Naczynia 
kuchenne ceramiczne, Ozdobne donice ceramiczne, Ozdo-
by ceramiczne, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Pudełka ceramiczne, Pudełka z ceramiki, Rondle 
ceramiczne, Rzeźby ceramiczne, Skarbonki-świnki z cerami-
ki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuy z porce-
lany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Tabliczki ceramiczne, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Artyku-
ły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Bibeloty [posągi] 
z porcelany, Bibeloty z porcelany, Bibeloty z porcelany [po-
sągi], Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Doniczki 
ozdobne z porcelany, Doniczki porcelanowe, Kubki porcela-
nowe, Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki 
wykonane z porcelany, Kubki z porcelany, Modele [ozdoby] 
zrobione z porcelany, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabia-
ne z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia 
stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykona-
ne z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, 
Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, Ozdobne wyroby 
porcelanowe, Ozdoby ścienne z porcelany, Ozdoby wykona-
ne z porcelany [bibeloty], Ozdoby z porcelany, Podkładki por-
celanowe pod naczynia, Podkładki porcelanowe pod szklan-
ki, Popiersia z porcelany, Porcelana, Popiersia z porcelany, 
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terakoty lub szkła, Porcelana ozdobna, Porcelanowa zastawa 
stołowa, Porcelanowe jajka, Porcelanowe ozdoby na ciasta, 
Porcelanowe popiersia, Porcelanowe żardyniery [donice], Po-
sągi z porcelany, Pudełka z porcelany, Rzeźby porcelanowe, 
Rzeźby wykonane z porcelany, Serwisy do kawy z porcelany, 
Rzeźby z porcelany, Skarbonki-świnki z porcelany, Statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Wyroby 
artystyczne z porcelany, Tabliczki porcelanowe, Żardyniery 
porcelanowe, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż 
sztućce], Zdobione wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby 
z porcelany, Talerze, Talerze dekoracyjne, Talerze deserowe, 
Talerze kolekcjonerskie, Talerze na przystawki, Talerze nadają-
ce się na kompost, Talerze nie z metali szlachetnych, Talerze 
pamiątkowe, Talerze pamiątkowe [okolicznościowe], Filiżanki, 
Filiżanki do kawy, Filiżanki do herbaty [yunomi], Filiżanki gli-
niane, Filiżanki i kubki, Filiżanki na herbatę, Filiżanki, nie z me-
tali szlachetnych, Filiżanki z metali szlachetnych, Dzieła sztuki 
z porcelany, terakoty i szkła, Skarbonki [świnki], Cukiernice, 
Czajniczki do herbaty, Dzbanki do kawy, Dzbanki na mleko, 
Dzbanki na syropy, Dzbanuszki, Dziadki do orzechów, Filtry 
do herbaty, Foremki, Foremki kuchenne, Kandelabry nieelek-
tryczne, Kieliszki do jajek, Klosze do przykrywania masła, Klo-
sze do przykrywania sera, Kosze na chleb, Kosze do użytku 
domowego, Koziołki pod noże, Kubki, Łopatki [sztućce], Łyżki 
wazowe, Maselniczki, Miski na cukierki, Miski na orzechy, Mi-
ski na owoce, Misy do podawania żywności, Młynki do kawy, 
Młynki do pieprzu, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do soli 
i pieprzu, Młynki do soli, Ozdobne stojaki, nie z metali szla-
chetnych, stawiane na środku stołu, Patery, Pieprzniczki, 
Podstawki na świeczki, Podstawki stołowe pod naczynia, 
Pogrzewacze na świeczki, Pojemniki do użytku domowego, 
Pojemniki kuchenne, Pucharki, Salaterki, Serwetniki, Serwisy 
do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Serwisy [za-
stawy stołowe], Sosjerki, Spodeczki, Stojaczki na przyprawy, 
Stojaki do ciast i ciastek, Stojaki do talerzy, Stojaki na butel-
ki, Stojaki, wieszaki na kubki, Stroiki na świece, Świeczniki, 
Świeczniki-lichtarze, Tortownice do ciast, Urny, Urny będące 
wazonami, Uniwersalne przenośne pojemniki do użytku do-
mowego, Wazony, Wazony na kwiaty, Wazony podłogowe, 
Wazony podłogowe gliniane, Wazy do zup, Wyroby garncar-
skie, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, wi-
delce i łyżki, Zastawa stołowa obiadowa, Zestawy filiżanek 
do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, Zestawy 
na cukier i śmietankę, Zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, Ze-
stawy pojemniczków na przyprawy, Zestawy do przypraw, 
Misy na dekoracje kwiatowe.

(210) 526274 (220) 2021 03 18
(731) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STATICGUARD

(531) 24.01.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Odzież ochronna chroniąca przed urazami, osłony 
zabezpieczające przed iskrami, ochraniacze termiczne [odzież] 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, ochronne osłony 
na twarz dla spawaczy, odzież chroniąca przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, 25 Bluzy, spodnie ogrodniczki, 
kombinezony, kurtki, spodnie ocieplane, ogrodniczki ocieplane, 
bezrękawniki, koszule, t-shirty/koszulki, fartuchy, bielizna.

(210) 526275 (220) 2021 03 18
(731) ŁAWRYNOWICZ JAKUB POL-AURA, Różnowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL-AURA ODCZYNNIKI CHEMICZNE

(531) 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 Odczynniki do użytku naukowego.

(210) 526278 (220) 2021 03 18
(731) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wiśniowieccy Delikatesy
(510), (511) 29 Wędliny, Mięso i wędliny, Sery dojrzewające, 
Sery topione, Ser twardy, Ser wędzony, Ser miękki, Biały ser, 
Salami, Szynka, Szynka surowa podsuszana [prosciutto], Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Jaja, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Jogurty, Kefir [napój mleczny], Mleko, Śmietana, Masło, Dżemy, 
Marmolada, Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, Owoce 
konserwowane w słoikach, Ryby, Ryby solone, Gotowane ryby, 
Ryby wędzone, Pasty rybne, Pasty warzywne, Zupy z makaro-
nem, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy, Sałatki warzywne, 
Drób, Mleczne produkty, Jogurt, Buliony, Nabiał i substytuty na-
biału, 30 Chleb, Bułki, Bagietki, Ciasta, Ciastka, Ciasta z kremem, 
Pączki, Eklerki, Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], 
Cukierki, Cukierki czekoladowe, Cukierki wykonane ręcznie, Ba-
toniki, batoniki musli, Batony zbożowe i energetyczne, Ptysie, 
Tarty, Ciasteczka, Kanapki, Suche i świeże makarony, kluski i pie-
rogi, Mąka, Makarony, Świeży makaron, Potrawy z makaronu, 
Kluski gnocchi, Gnocchi na bazie mąki, Makarony do zup, Pieroż-
ki ravioli, Świeże pierożki, Pierożki na bazie mąki, Przekąski z pro-
duktów zbożowych, Przekąski sporządzone z produktów zbo-
żowych, Desery z muesli, Naleśniki, Placki, Lody, Pierogi, Kluski, 
32 Napoje owocowe i soki owocowe, Soki owocowe [napoje], 
Soki warzywne [napoje], Napoje bezalkoholowe, Syropy do na-
pojów, Lemoniada, Woda, 35 Pomoc w zarządzaniu bizneso-
wym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w komer-
cjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi 
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarzą-
dzaniu nimi, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, Usługi zarządzania sprze-
dażą, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, 43 Usługi restauracyjne, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Usługi barów i restauracji, Informacja 
o usługach restauracyjnych, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Restauracje oferujące dania na wynos, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary.
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(210) 526279 (220) 2021 03 18
(731) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wiśniowieccy
(510), (511) 29 Wędliny, Mięso i wędliny, Sery dojrzewające, 
Sery topione, Ser twardy, Ser wędzony, Ser miękki, Biały ser, 
Salami, Szynka, Szynka surowa podsuszana [prosciutto], Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Jaja, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Jogurty, Kefir [napój mleczny], Mleko, Śmietana, Masło, 
Dżemy, Marmolada, Przeciery warzywne, Przeciery owoco-
we, Owoce konserwowane w słoikach, Ryby, Ryby solone, 
Gotowane ryby, Ryby wędzone, Pasty rybne, Pasty warzyw-
ne, Zupy z makaronem, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
Zupy, Sałatki warzywne, Drób, Mleczne produkty, Jogurt, 
Buliony, Nabiał i substytuty nabiału, 30 Chleb, Bułki, Bagietki, 
Ciasta, Ciastka, Ciasta z kremem, Pączki, Eklerki, Rogaliki, Cro-
issant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki czeko-
ladowe, Cukierki wykonane ręcznie, Batoniki, batoniki musli, 
Batony zbożowe i energetyczne, Ptysie, Tarty, Ciasteczka, 
Kanapki, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Mąka, Ma-
karony, Świeży makaron, Potrawy z makaronu, Kluski gnoc-
chi, Gnocchi na bazie mąki, Makarony do zup, Pierożki ravioli, 
Świeże pierożki, Pierożki na bazie mąki, Przekąski z produk-
tów zbożowych, Przekąski sporządzone z produktów zbożo-
wych, Desery z muesli, Naleśniki, Placki, Lody, Pierogi, Kluski, 
32 Napoje owocowe i soki owocowe, Soki owocowe [napo-
je], Soki warzywne [napoje], Napoje bezalkoholowe, Syropy 
do napojów, Lemoniada, Woda, 35 Pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakłada-
niem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie za-
rządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o fran-
czyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Udostępnianie informa-
cji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Administrowanie sprzedażą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
43 Usługi restauracyjne, Udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, Usługi barów i restauracji, Informacja o usługach 
restauracyjnych, Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Restauracje oferujące dania na wynos, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Bary.

(210) 526280 (220) 2021 03 18
(731) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wiśniowieccy 1928
(510), (511) 29 Wędliny, Mięso i wędliny, Sery dojrzewające, 
Sery topione, Ser twardy, Ser wędzony, Ser miękki, Biały ser, 
Salami, Szynka, Szynka surowa podsuszana [prosciutto], Pasty 

mięsne (w tym pasztety, smalec), Jaja, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Jogurty, Kefir [napój mleczny], Mleko, Śmietana, Masło, 
Dżemy, Marmolada, Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, 
Owoce konserwowane w słoikach, Ryby, Ryby solone, Goto-
wane ryby, Ryby wędzone, Pasty rybne, Pasty warzywne, Zupy 
z makaronem, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy, Sałatki 
warzywne, Drób, Mleczne produkty, Jogurt, Buliony, Nabiał 
i substytuty nabiału, 30 Chleb, Bułki, Bagietki, Ciasta, Ciastka, 
Ciasta z kremem, Pączki, Eklerki, Rogaliki, Croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki czekoladowe, Cukierki 
wykonane ręcznie, Batoniki, batoniki musli, Batony zbożowe 
i energetyczne, Ptysie, Tarty, Ciasteczka, Kanapki, Suche i świe-
że makarony, kluski i pierogi, Mąka, Makarony, Świeży makaron, 
Potrawy z makaronu, Kluski gnocchi, Gnocchi na bazie mąki, 
Makarony do zup, Pierożki ravioli, Świeże pierożki, Pierożki 
na bazie mąki, Przekąski z produktów zbożowych, Przeką-
ski sporządzone z produktów zbożowych, Desery z muesli, 
Naleśniki, Placki, Lody, Pierogi, Kluski, 32 Napoje owocowe 
i soki owocowe, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [na-
poje], Napoje bezalkoholowe, Syropy do napojów, Lemonia-
da, Woda, 35 Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem fran-
czyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez 
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie żywności, Usługi zarządzania sprzedażą, Admi-
nistrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, 43 Usługi restauracyjne, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Usługi barów i restauracji, Informacja 
o usługach restauracyjnych, Dokonywanie rezerwacji restau-
racji i posiłków, Restauracje oferujące dania na wynos, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary.

(210) 526281 (220) 2021 03 18
(731) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) agemelan
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do stosowania na skórę.

(210) 526295 (220) 2021 03 18
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Neurofog
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Suplementy diety, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
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(210) 526296 (220) 2021 03 18
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OLEOFARM D-RUTIN CC
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające 
do celów leczniczych, Suplementy diety, Preparaty z wi-
taminami do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie.

(210) 526299 (220) 2021 03 18
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D-Rutin CC

(531) 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Suplementy diety, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 526302 (220) 2021 03 18
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D-Rutin CC

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające 
do celów leczniczych, Suplementy diety, Preparaty z wi-
taminami do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie.

(210) 526304 (220) 2021 03 18
(731) FIRMA MUZYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB BUM BUM

(531) 24.17.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 15 Dopasowane pokrowce na instrumenty 
muzyczne, Paski do instrumentów muzycznych, Kamer-
tony [widełkowe], Instrumenty perkusyjne, Instrumenty 

strunowe, Instrumenty klawiszowe, Instrumenty muzycz-
ne dla dzieci, Instrumenty perkusyjne [muzyczne], Kij 
deszczowy (instrumenty muzyczne), Mirlitony, Muzyczne 
instrumenty perkusyjne, Piszczałki kazoo [inne niż zabaw-
ki], Bębny [instrumenty muzyczne], Dzwonki [instrumenty 
muzyczne], Dzwonki metalowe [instrumenty muzyczne], 
Dzwonki ręczne [instrumenty muzyczne], Futerały na in-
strumenty muzyczne, Grzechotki [instrumenty muzycz-
ne], Instrumenty klawiszowe [muzyczne], Instrumenty 
muzyczne, Laski z dzwonkami na półokrągłej ramie [in-
strumenty muzyczne], Piszczałki [instrumenty muzyczne], 
Steel drum [instrumenty muzyczne], Stroiki [instrumenty 
muzyczne], Trójkąty [instrumenty muzyczne], 28 Zabawki 
edukacyjne, Zabawki muzyczne, Instrumenty muzyczne 
zabawkowe, Gry muzyczne.

(210) 526305 (220) 2021 03 18
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM 1 kapsułka dziennie suplement diety 

D-Rutin CC witamina D rutyna witamina C cynk 
2000j.m. witamina D 75mg rutyna

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 
26.02.07, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.01, 26.11.01, 26.11.12, 
19.13.21, 29.01.15

(510), (511) 5 Suplementy diety zawierające witaminy, ruty-
nę i cynk.

(210) 526309 (220) 2021 03 18
(731) NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) nexera
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi komuni-
kacji elektronicznej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, Usługi łączności poprzez terminale kom-
puterowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi 
nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo 
na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych.

(210) 526316 (220) 2021 03 18
(731) TELKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W PRZYSTANEK ZATOKA

(531) 01.15.24, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 
26.11.13, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Wynajem zakwaterowania na urlop, Wyna-
jem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszka-
niach wakacyjnych, Usługi hotelowe.

(210) 526328 (220) 2021 03 19
(731) PROMEDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Automaty biletowe wydające bilety, Automaty 
do rezerwacji kolejki - wydające bilety drukowane i/lub gene-
rujące bilety elektroniczne (e-ticket, bilet wirtualny), System 
zarządzania ruchem i obsługą klientów i interesantów, Automa-
tyczne maszyny wydające bilety, System kolejkowy (oprogra-
mowanie i urządzenia do zarządzania kolejkami - przepływem 
klientów w miejscach o zwiększonej liczbie osób oczekujących 
w jednym miejscu), System do zdalnej rezerwacji wizyt i spo-
tkań (przez telefon, Internet), Aplikacje mobilne i oprogramowa-
nie komputerowe, Kolejkomaty, Podajniki biletów, Wyświetlacze 
stanowiskowe, Wyświetlacze zbiorcze, Terminale stanowisko-
we, Konsole przywoławcze, Urządzenia do badania satysfakcji 
klienta, Cyfrowe tablice informacyjne (digital signage), Interfejs 
do wizualizacji kolejek, Oprogramowanie i urządzenia do moni-
torowania interesantów oczekujących na obsługę, 42 Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego i oprogramowania na urządzenia 
mobilne, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu i urządzeń 
komputerowych oraz sprzętu audio/video, Wynajem sprzętu 
i oprogramowania, Usługi w zakresie wypożyczania monitorów 
reklamowych, cyfrowych tablic informacyjnych i cyfrowych no-
śników reklamy zewnętrznej (digital signage).

(210) 526329 (220) 2021 03 19
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AUDIOVOXIN
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, Die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki 
dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, 
Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.

(210) 526330 (220) 2021 03 19
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NANOAGIN
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 526334 (220) 2021 03 19
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) NOVACTIV
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Zioła leczni-
cze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Środki sa-
nitarne do celów medycznych, Preparaty i substancje wete-
rynaryjne, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Żywność 
dla dzieci i niemowląt, Plastry lecznicze, Plastry, materiały 
opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, Balsamy 
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medyczne-
go, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Leki pomocnicze 
[wspierające] do celów medycznych.

(210) 526336 (220) 2021 03 19
(731) VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NATURE MATURE
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne, Dezodoranty, 
Olejki eteryczne, Kosmetyki, Preparaty do mycia, układania, 
pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, Środki 
do barwienia brwi i rzęs, Preparaty depilujące.

(210) 526349 (220) 2021 03 19
(731) HERDZIK DARIUSZ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAKURA DOJO AIKIDO

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Instruktaż w zakresie aikido.

(210) 526367 (220) 2021 03 19
(731) FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Normo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła konferencyj-
ne, Krzesła robocze, Krzesła obrotowe, Krzesła na kółkach, 
Krzesła, fotele z ruchomym oparciem.

(210) 526380 (220) 2021 03 19
(731) TBT I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) TBT i Wspólnicy
(510), (511) 35 Usługi public relations, Reklama i marketing, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, 
Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku 
firmy, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Strategiczna 
analiza biznesowa, Planowanie strategiczne dla działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przed-
siębiorstw, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Usługi w za-
kresie strategii rozwoju marki, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Usługi lobbingu 
handlowego, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Analizy biznesowe rynków, Analizy gospodarcze, Badania 
rynku i analizy biznesowe, Zbieranie i analizy informacji i da-
nych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
Usługi relacji z mediami, Usługi outsourcingu w zakresie za-
rządzania relacjami z klientami, Zarządzanie relacjami z klien-
tami, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Konsultacje związane z organizacją kampanii promo-
cyjnych na rzecz firm, Usługi on-line z zakresu nawiązywania 
kontaktów biznesowych, Usługi w zakresie nawiązywania 
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 
Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Dostarczanie 
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za po-
średnictwem internetu, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w internecie, Udostępnianie biznesowych informacji 
statystycznych, Udostępnianie informacji biznesowych dla 
przedsiębiorstw, Marketing imprez i wydarzeń.

(210) 526399 (220) 2021 03 19
(731) NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) nexera
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Czasopisma, Gazety, 
Publikacje drukowane, Książki, Druki, Materiały szkoleniowe, 
Materiały instruktażowe, 35 Usługi wsparcia administracyj-
nego i przetwarzania danych, Przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, Prace biurowe, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy 
i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospo-
darcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności 
gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt 

działalności gospodarczej, Usługi reklamowe, Promocja to-
warów i usług, Usługi public relations, Przetwarzanie danych, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwa-
rzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące sprzętu te-
lekomunikacyjnego i akcesoriów, Usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące sprzętu komputerowego 
i akcesoriów, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące sprzętu 
komputerowego i akcesoriów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej dotyczące sprzętu elektronicznego i akcesoriów, usługi 
sprzedaży hurtowej dotyczące sprzętu elektronicznego i ak-
cesoriów, Usługi sprzedaży detalicznej treści cyfrowych, Infor-
macja o powyższych usługach, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne 
przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, 
Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radio-
wej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale kompute-
rowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawa-
nia telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmi-
syjne, łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu 
do Internetu, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, 
Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nada-
wanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośred-
nictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nada-
wanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nada-
wanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, 
Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przekaz 
satelitarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, 
Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, In-
formacja o powyższych usługach, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Edukacja, Edukacja w dziedzinie telekomunikacji, komunikacji 
elektronicznej, informatyki, Usługi szkoleniowe dotyczące te-
lekomunikacji, komunikacji elektronicznej, informatyki, Usługi 
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycz-
nej, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Pu-
blikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Kom-
puterowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie 
wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
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wideo, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Pro-
dukcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi 
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, 
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystry-
bucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, 
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, 
Informacja o powyższych usługach, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, 
Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, In-
żynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informa-
tyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i infor-
matyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowa-
nie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie pro-
jektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami 
informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania pro-
jektami w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych, Inżynieria komputerowa, 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) 526415 (220) 2021 03 21
(731) PINO I OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PINOLA KUCHNIA NA WIDOKU

(531) 11.01.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa 
z oliwek, Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Steki 
wołowe, Steki z mięsa, 43 Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restau-

racjach, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie ban-
kietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spo-
żywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji fast-fo-
od, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi re-
stauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszyn-
kiem, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji [bras-
serie], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 526420 (220) 2021 03 22
(731) KACZMARCZYK RADOSŁAW, Kaszewiec
(540) (znak słowny)
(540) GAZELKA
(510), (511) 41 Nauka jazdy, Nauka jazdy na motocyklu, Nauka 
jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, Usługi szkół jazdy, 
Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, 
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, Szkole-
nie kierowców, Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności 
prowadzenia pojazdu, Zaawansowane szkolenia w prowadzeniu 
dla kierowców samochodów, Edukacja w zakresie bezpieczeń-
stwa drogowego, Szkolenia kierowców samochodów.

(210) 526421 (220) 2021 03 22
(731) KACZMARCZYK RADOSŁAW, Kaszewiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZELKA

(531) 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 26.04.05, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Nauka jazdy, Nauka jazdy na motocyklu, Na-
uka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, Usługi szkół 
jazdy, Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich po-
jazdów, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samocho-
dem, Szkolenie kierowców, Usługi szkoleniowe dla kierowców 
z umiejętności prowadzenia pojazdu, Zaawansowane szko-
lenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów, Edukacja 
w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Szkolenia kierowców 
samochodów.

(210) 526463 (220) 2021 03 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CHILLOUT
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.
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(210) 526464 (220) 2021 03 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CHILL-OUT
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 526465 (220) 2021 03 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) ZŁAP I CHAP
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 526466 (220) 2021 03 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) WARCIAŃSKA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne.

(210) 526468 (220) 2021 03 22
(731) ALTRA LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzykowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) altra

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
Usługi szkół [edukacja], Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, Edukacja przedszkolna, Nauczanie w szko-
łach podstawowych, Usługi szkolnictwa podstawowe-
go, Usługi edukacyjne w szkołach średnich, Informacja 
o edukacji, Usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków ob-
cych, Kursy językowe, Organizacja kursów językowych, 
Organizowanie konkursów artystycznych, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych 
lub rozrywkowych], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i przeprowa-
dzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Organizowa-
nie programów szkolenia młodzieży, Organizowanie kur-
sów szkoleniowych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, 
Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Edukacja on-line z kom-
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy eks-
tranetów, Usługi nauki na odległość świadczone on-line, 
Zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych.

(210) 526493 (220) 2021 03 22
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN paczka

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi w zakresie transportu, pakowania, 
przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do au-
tomatycznych urządzeń pocztowych, Usługi kurierskie, 
Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie infor-
macji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów,  
41 Loterie i konkursy.

(210) 526506 (220) 2021 03 22
(731) INSTYTUT WYCEN UPADŁOŚCIOWYCH 

I RESTRUKTURYZACYJNYCH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IWUR INSTYTUT WYCEN UPADŁOŚCIOWYCH 

I RESTRUKTURYZACYJNYCH

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Opra-
cowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Usługi 
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Wycena nieruchomo-
ści, Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłosze-
nia przetargowe.

(210) 526532 (220) 2021 03 23
(731) POLSKI ZIEMNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ZIEMNIAK

(531) 01.03.01, 01.03.02, 19.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Świeże ziemniaki.
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(210) 526534 (220) 2021 03 23
(731) Cacophony LLC, Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iris lilly

(531) 09.01.10, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Biustonosze, Bielizna wyszczuplająca, 
Bielizna, Majtki damskie, Halki, Body [bielizna erotyczna], Ko-
szule nocne, Szlafroki, Kaftany, Kimona, Sarongi, Piżamy, Ko-
szule, Kostiumy kąpielowe, Body, Slipy męskie, Figi damskie, 
Spodnie, Pasy do pończoch, Wyroby pończosznicze, Skarpe-
ty, Rajstopy, Body [bielizna erotyczna] z podwiązkami, Bluzy, 
T-shirty, Trykoty, Kombinezony jednoczęściowe, Koszulki 
na ramiączkach, Koszule do spania, Kapcie.

(210) 526536 (220) 2021 03 22
(731) PASEK TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA TK

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, Usługi finansowania, Pożyczki [finansowanie], 
Pożyczki ratalne, Pożyczanie pod zastaw, Zarządzanie nieru-
chomością, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie fi-
nansowe, Transakcje finansowe, 37 Usługi budowlane, Usługi 
instalacyjne, Usługi związane z wykonywaniem budynków, 
Usługi przedsiębiorstw specjalizujących się pracami w za-
kresie budownictwa, Usługi związane z naprawami, tj. usługi 
przywracające obiekt do stanu używalności po jego zużyciu 
uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszko-
dzeniu (restauracja istniejących budynków lub innych uszko-
dzonych obiektów, które mają być przywrócone do stanu 
pierwotnego), Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją 
obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek 
ich cech, Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo, 
Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, Konsultacje budowlane, Montaż instalacji 
na placach budowy, Usługi doradztwa budowlanego, Wyna-
jem sprzętu budowlanego.

(210) 526537 (220) 2021 03 22
(731) PASEK TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA TK
(510), (511) 36 Organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, Usługi finansowania, Pożyczki [finansowanie], 
Pożyczki ratalne, Pożyczanie pod zastaw, Zarządzanie nieru-
chomością, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie fi-
nansowe, Transakcje finansowe, 37 Usługi budowlane, Usługi 
instalacyjne, Usługi związane z wykonywaniem budynków, 
Usługi przedsiębiorstw specjalizujących się pracami w za-
kresie budownictwa, Usługi związane z naprawami, tj. usługi 
przywracające obiekt do stanu używalności po jego zużyciu 
uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszko-

dzeniu (restauracja istniejących budynków lub innych uszko-
dzonych obiektów, które mają być przywrócone do stanu 
pierwotnego), Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją 
obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek 
ich cech, Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo, 
Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, Konsultacje budowlane, Montaż instalacji 
na placach budowy, Usługi doradztwa budowlanego, Wyna-
jem sprzętu budowlanego.

(210) 526556 (220) 2021 03 23
(731) SILESIA RING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kamień Śląski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIARING

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, 
Ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych, Modele samocho-
dów, pojazdów i torów wyścigowych wykonane brązu lub 
metali nieszlachetnych, Tablice dostosowane do indywidual-
nych potrzeb z metalu do pojazdów, Metalowe tablice iden-
tyfikacyjne, Tablice reklamowe [metalowe banery], Metalo-
we tablice reklamowe [niepodświetlane], 9 Kaski ochronne 
do uprawiania sportu, Kaski ochronne dla kierowców, Okula-
ry ochronne, Osłony ochronne na twarz, Okulary przeciwsło-
neczne, Etui na okulary, Kółka odblaskowe na odzież, Odbla-
skowe kamizelki ochronne, Magnesy dekoracyjne, Podkładki 
pod myszy komputerowe, Pobieralne gry komputerowe, Gry 
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], 
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier rzeczywisto-
ści wirtualnej, Programy komputerowe do gier wideo i gier 
komputerowych, Pobieralne gry komputerowe i gry wideo 
nagrane na dysku dotyczące wyścigów samochodowych, 
Aplikacje mobilne, Oprogramowanie rozrywkowe, Płyty 
DVD, Płyty kompaktowe, Publikacje elektroniczne, Pobie-
ralne mapy elektroniczne, Symulatory, symulatory jazdy 
samochodem, symulatory jazdy na samochodowym torze 
wyścigowym, Modele do rzeczywistości wirtualnej, Tablice 
elektroniczne, Mechaniczne lub świecące tablice reklamo-
we, Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Elek-
troniczne tablice ogłoszeniowe, 16 Plakaty, Afisze, Fotografie, 
Kalendarze, Druki, Programy imprez, Publikacje drukowane, 
Publikacje reklamowe, Publikacje promocyjne, Mapy, Mapy 
taras, Mapy drogowe, Materiały piśmienne, Pióra i długopisy, 
Artykuły biurowe, Aktówki [artykuły biurowe], Podkładki pod 
szklanki z tektury, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Na-
lepki i naklejki na zderzaki pojazdów, Torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Torby papierowe na zakupy, Torby na zaku-
py z tworzywa sztucznego, Czasopisma, periodyki i publika-
cje branżowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Modele 
trójwymiarowe do celów edukacyjnych i instruktażowych, 
Statuetki z masy papierowej, Figurki [statuetki] z papieru 
mâché, Figurki z papieru i tektury, Ozdoby ścienne z papieru, 
Modele samochodów, pojazdów i torów wyścigowych wy-
konane z papieru i tektury, Tablice ogłoszeniowe z kartonu 
lub papieru, Tablice reklamowe z tektury, 18 Skóra i imitacja 
skóry, Skóry zwierzęce, Walizki, Bagaż, Parasole, Torby, Torby 
podróżne, Torebki, Torby na zakupy, Torby gimnastyczne, Tor-
by sportowe, Etui na karty [portfele], Etui na wizytówki, Etui 
na klucze, Przywieszki do bagażu, Kosmetyczki, Worki, sa-
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kiewki, Plecaki, Saszetki biodrowe, Portmonetki, Portfele, Ak-
tówki, 19 Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, Modele 
samochodów, pojazdów i torów wyścigowych wykonane 
z kamienia lub betonu, Tablice sygnalizacyjne nieświecące, 
niemechaniczne, niemetalowe, Tablice ogłoszeń niemetalo-
we, 20 Statuetki i figury z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Modele samochodów, pojazdów i torów wy-
ścigowych wykonane z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Tablice reklamowe, tablice informacyjne, tablice 
ogłoszeniowe, 21 Butelki, Kubki, Kubki wykonane z tworzyw 
sztucznych, Termosy, Termosy w kształcie kubków, Szklanki 
do piwa, Kieliszki, Piersiówki, Podkładki pod szklanki, nie z pa-
pieru i nie z materiałów tekstylnych, Talerze jednorazowego 
użytku, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), 
Flakony na perfumy, Przybory toaletowe, Skarbonki [świnki], 
Wyroby szklane, Wyroby porcelanowe, Naczynia ceramiczne, 
Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Ozdo-
by ceramiczne i szklane, Modele samochodów, pojazdów 
i torów wyścigowych wykonane z ceramiki, gliny lub szkła, 
25 Odzież, Odzież sportowa, Stroje sportowe, Odzież dla kie-
rowców samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu, 
Kombinezony, Krótkie płaszcze [do samochodu], Kostiumy 
kąpielowe, Bielizna, Obuwie, Buty do prowadzenia samocho-
du, Buty motocyklowe, Nakrycia głowy, Czapki, Kapelusze, 
Daszki, Czapki z daszkiem, Skarpetki, Szaliki, Chusty, chustki 
i bandany, Rękawiczki samochodowe, 28 Gry elektroniczne, 
Gry automatyczne, Gry z samochodami wyścigowymi, Za-
bawki, Gry, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zestawy mode-
li pojazdów wyścigowych, Figurki zabawkowe do kolekcjo-
nowania, Modele samochodów, Modele pojazdów, Modele 
torów wyścigowych, Modele do użytku w grach fabular-
nych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Wynajem powierzchni i przestrzeni reklamowych, Wynajem 
bilbordów, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Usługi promocji i reklamy wyścigów samochodowych, Pro-
wadzenie wystaw, imprez, targów i pokazów handlowych, 
Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie i administra-
cja torami wyścigowymi, Usługi menadżerskie świadczone 
na rzecz sportowców, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Szko-
lenia sportowe, Nauka w zakresie sportu, Usługi sportowe, 
Zajęcia sportowe, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usłu-
gi rozrywkowe związane ze sportem, Usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigów samochodowych, Organi-
zowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto-
wych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, 
Organizowanie festiwali, Chronometraż imprez sportowych, 
Organizowanie zawodów wyścigowych, Organizacja zawo-
dów dotyczących pojazdów mechanicznych, Organizacja 
wyścigów samochodowych, Szkolenia w zakresie wyści-
gów samochodowych, Prowadzenie kursów, Nauka jazdy, 
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, 
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, Wynajmo-
wanie obiektów sportowych, Wynajem toru wyścigowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, 
Udzielanie informacji związanych ze sportem, Udzielanie in-
formacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Udzielanie 
informacji związanych z wyścigami, Dostarczanie informacji 
dotyczących sportów motorowych, Organizowanie zawo-
dów i ceremonii przyznawania nagród, Usługi w zakresie 
dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Udostępnianie 
gier komputerowych on-line, Udostępnianie on-line gier do-
tyczących wyścigów samochodowych, Publikacje multime-
dialne, Udostępnianie publikacji on-line.

(210) 526559 (220) 2021 03 23
(731) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMPIRIUSZ
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, 
Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycz-
nych, Urządzenia audiowizualne, Urządzenia i przyrządy 
szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do na-
uczania, Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami 
instruktażowymi, Urządzenia i przyrządy badawcze, Urzą-
dzenia i przyrządy laboratoryjne, Symulatory, Symulatory 
do symulacji laboratorium, Sprzęt komputerowy, Komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Opro-
gramowanie edukacyjne, Oprogramowanie szkoleniowe, 
Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej, Modele do rzeczywistości 
wirtualnej, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Opro-
gramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Opro-
gramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Okulary 
do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do rzeczy-
wistości rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości 
rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywi-
stości rozszerzonej do symulacji, Modele do rzeczywisto-
ści rozszerzonej, Wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej 
zakładane na głowę, Urządzenia holograficzne, Urządzenia 
holograficzne do wyświetlania holograficznych wideo, ob-
razów statycznych, grafik oraz plików multimedialnych, Ro-
boty edukacyjne, Środki edukacyjne do pobrania, Materiały 
edukacyjne i instruktażowe, do pobrania, Podręczniki szkole-
niowe w formacie elektronicznym, Podręczniki szkoleniowe 
w formie programu komputerowego, E-booki, Audiobooki,  
16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Publikacje eduka-
cyjne, Podręczniki edukacyjne, Książki edukacyjne, Karty pra-
cy, Scenariusze lekcji, 41 Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów dotyczących edukacji i nauczania, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów on-line dotyczących edukacji i na-
uczania, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia nauczycieli, 
Udzielanie konsultacji i porad z zakresu edukacji i nauczania, 
Udzielanie konsultacji i porad on-line z zakresu edukacji i na-
uczania, Zapewnianie dostępu do materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych on-line za pośrednictwem stron interneto-
wych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line [nie-
pobieralnych], Publikowanie drogą elektroniczną materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych, Usługi edukacyjne, mianowi-
cie zapewnienie interaktywnej edukacji z wykorzystaniem 
wirtualnej rzeczywistości, rzeczywistości mieszanej lub rze-
czywistości rozszerzonej, 42 Udostępnianie on-line opro-
gramowania edukacyjnego nie do pobrania, Udostępnianie  
on-line oprogramowania nie do pobrania do symulacji la-
boratorium, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS].

(210) 526604 (220) 2021 03 24
(731) MAX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krotoszyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX-POL
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Świece, Świece wotywne, Znicze, Znicze na-
grobne, nieelektryczne, Knoty, Stearyna, Wkłady do zniczy, 
Wkłady do zniczy nagrobnych nieelektrycznych, 11 Znicze 
elektryczne, Znicze nagrobne elektryczne, Świece elektrycz-
ne, Lampiony na świece, Lampiony elektryczne, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem 
sieci internet, następujących towarów: świece, świece wo-
tywne, znicze, znicze nagrobne nieelektryczne, knoty, ste-
aryna, wkłady do zniczy, wkłady do zniczy nagrobnych 
nieelektrycznych, znicze elektryczne, znicze nagrobne elek-
tryczne, świece elektryczne, lampiony na świece, lampiony 
elektryczne.

(210) 526605 (220) 2021 03 24
(731) MAX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krotoszyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX-POL 1985

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 27.07.01, 26.04.03, 13.01.01, 
13.01.25

(510), (511) 4 Świece, Świece wotywne, Znicze, Znicze na-
grobne, nieelektryczne, Knoty, Stearyna, Wkłady do zniczy, 
Wkłady do zniczy nagrobnych nieelektrycznych, 11 Znicze 
elektryczne, Znicze nagrobne elektryczne, Świece elektrycz-
ne, Lampiony na świece, Lampiony elektryczne, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem 
sieci internet, następujących towarów: świece, świece wo-
tywne, znicze, znicze nagrobne nieelektryczne, knoty, ste-
aryna, wkłady do zniczy, wkłady do zniczy nagrobnych 
nieelektrycznych,   znicze elektryczne, znicze nagrobne elek-
tryczne, świece elektryczne, lampiony na świece, lampiony 
elektryczne.

(210) 526610 (220) 2021 03 24
(731) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowny)
(540) JONIEC
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i admini-
stracja w biznesie, Prace biurowe, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, Agencje eksportowe i importowe, Agen-
cje reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marke-
tingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie public re-
lations, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie 

informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostar-
czanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakre-
sie handlu elektronicznego, Dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Kom-
pilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie 
stron internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing 
internetowy, Marketing referencyjny, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Organizowanie i przeprowadzanie 
aukcji za pośrednictwem Internetu, Prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w Internecie, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja ma-
teriałów reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompu-
terowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publi-
kacja reklam, Reklama i usługi reklamowe, Reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie 
i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie informa-
cji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji 
handlowych, Udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, 
Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cy-
frowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: metalowe i niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne, bramy, drzwi, ogrodzenia, wyroby ślusarskie, konstrukcje 
stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, bramy 
metalowe, drzwi metalowe garażowe, przegrody metalowe 
do budownictwa, drzwi metalowe, przęsła ogrodzeniowe, 
szlabany metalowe, betonowe elementy budowlane, bramy 
niemetalowe, deski, drewno budowlane, materiały budowla-
ne niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, bariery ochronne 
drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, słupy cemen-
towe, sztuczny kamień, bloczki betonowe, płyty budowlane 
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki 
brukowe betonowe, płyty brukowe, niemetalowe, niemeta-
lowe bloki do zastosowania w budowie podłóg, balustrady, 
belki niemetalowe, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki 
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, budow-
lane płyty niemetalowe, kostki brukowe niemetalowe, ma-
teriały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla 
potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemeta-
lowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, płyty 
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty 
chodnikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamie-
nia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla 
budownictwa, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucz-
nego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
metalowe i niemetalowe materiały i elementy budowlane, 
bramy, drzwi, ogrodzenia, wyroby ślusarskie, konstrukcje 
stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, bramy 
metalowe, drzwi metalowe garażowe, przegrody metalowe 
do budownictwa, drzwi metalowe, przęsła ogrodzeniowe, 
szlabany metalowe, betonowe elementy budowlane, bramy 
niemetalowe, deski, drewno budowlane, materiały budowla-
ne niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, bariery ochronne 
drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, słupy cemen-
towe, sztuczny kamień, bloczki betonowe, płyty budowlane 
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki 
brukowe betonowe, płyty brukowe, niemetalowe, niemeta-
lowe bloki do zastosowania w budowie podłóg, balustrady, 
belki niemetalowe, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki 
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betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, budowla-
ne płyty niemetalowe, kostki brukowe niemetalowe, mate-
riały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla po-
trzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe 
płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, płyty beto-
nowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chod-
nikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, 
pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla bu-
downictwa, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego 
kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
metalowe i niemetalowe materiały i elementy budowlane, 
bramy, drzwi, ogrodzenia, wyroby ślusarskie, konstrukcje 
stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, bramy 
metalowe, drzwi metalowe garażowe, przegrody metalowe 
do budownictwa, drzwi metalowe, przęsła ogrodzeniowe, 
szlabany metalowe, betonowe elementy budowlane, bramy 
niemetalowe, deski, drewno budowlane, materiały budowla-
ne niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, bariery ochronne 
drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, słupy cemen-
towe, sztuczny kamień, bloczki betonowe, płyty budowlane 
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki 
brukowe betonowe, płyty brukowe, niemetalowe, niemeta-
lowe bloki do zastosowania w budowie podłóg, balustrady, 
belki niemetalowe, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki 
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, budowla-
ne płyty niemetalowe, kostki brukowe niemetalowe, materia-
ły do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb 
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty 
drogowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, płyty betonowe, 
cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe 
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia 
nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, 
niemetalowe płyty elewacyjne.

(210) 526611 (220) 2021 03 24
(731) FOODBUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FoodBuy.pl KUPUJ KORZYSTNIEJ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.05.15, 11.01.01, 11.03.01, 26.04.09
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie 
marketingu, promocji i reklamy, Doradztwo biznesowe w za-
kresie hotelarstwa i gastronomii, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośrednic-
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, Analizy 
kosztów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
produktów i surowców żywnościowych, środków czystości 
dezynfekcji i higieny oraz urządzeń i sprzętu gastronomicz-
nego dla hoteli, restauracji i firm cateringowych, 43 Usługi 
doradcze w zakresie żywności, Usługi doradcze w zakresie 
technik kulinarnych.

(210) 526622 (220) 2021 03 24
(731) WĄTROBA KAROLINA, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Lodowa Chatka K&M LODY WIELCE NATURALNE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 30 Desery lodowe, Lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, Lody, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami.

(210) 526734 (220) 2021 03 25
(731) GRZANPOL ARKADIUSZ GRZANKA, JOANNA ŚLĘZAK 

SPÓŁKA JAWNA, Bukowno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grzanpol

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 22 Liny, pasy niemetalowe do transportu ła-
dunków, sznurki, sznurek do pakowania, sznurek niemetalo-
wy do owijania lub wiązania, sznury do pakowania, 23 Nici 
i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu, nici i przędza 
z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza z lnu, 
nici i włókna z sztucznego jedwabiu, nici i przędza z włókna 
kokosowego, uprzędzone nitki i przędza.

(210) 526737 (220) 2021 03 25
(731) KONIUSZ MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Termy pińczowskie

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Zapachy, Środki zapacho-
we do celów domowych, Środki zapachowe do samocho-
dów, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do włosów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki na-
wilżające do twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [ko-
smetyki], Kosmetyki do paznokci, Środki czyszczące, Mydła, 
Nielecznicze płyny do kąpieli, Szampony, Preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaleto-
we], Żele do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, 
Maseczki do skóry [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała, 
Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Kremy ko-
smetyczne, Nielecznicze balsamy, Olejki nielecznicze, Olejki 
toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Pianki [kosme-
tyki], Pianki do oczyszczania ciała, Pomadki do ust, Masła 
do ciała, Płyny do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów, 
Masła do twarzy i ciała, Maski do pielęgnacji włosów, Odżyw-
ki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Toniki do twarzy 
[kosmetyki], Serum do celów kosmetycznych, Serum pielę-
gnacyjne, Środki piorące do użytku w gospodarstwie domo-
wym, Proszki do prania, Balsam do ust, 5 Kremy lecznicze, 
Kremy farmaceutyczne, Lecznicze balsamy, Olejki lecznicze, 
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Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, Balsamy do użytku 
medycznego, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
Antybakteryjne środki do mycia rąk, Detergenty do celów 
medycznych, Chusteczki nasączone płynami farmaceu-
tycznymi, Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze płyny 
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, My-
dła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
Pomady do celów medycznych, Napary lecznicze, Prepara-
ty diagnostyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów 
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Szampony leczni-
cze, Środki dezynfekcyjne do leków higienicznych, Świeczki 
do masażu do celów terapeutycznych, Woda termalna, Wody 
mineralne do celów medycznych, Zioła lecznicze, Wazelina 
do celów medycznych, 41 Pływalnie [baseny], Udostępnianie 
basenów kąpielowych, Prowadzenie basenów kąpielowych, 
Udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, 
Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, Informacja o rekreacji, Prowadzenie zajęć 
fitness, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
Usługi trenera personalnego, Usługi trenerskie, 43 Usługi ho-
telowe, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usłu-
gi w zakresie zakwaterowania, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi 
barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi kateringowe, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwa-
cje hotelowe, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi barowe, Wy-
najmowanie pokoi, 44 Usługi saun, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu saun, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi 
łaźni, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni 
tureckich, Łaźnie publiczne [w celach higienicznych], Udzie-
lanie informacji na temat łaźni publicznych, Masaże, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilita-
cja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Aromaterapia, 
Zabiegi kosmetyczne, Udostępnianie wanien do gorących 
kąpieli, Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, 
Udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, Usługi w za-
kresie hydroterapii, Usługi spa medycznych, Usługi opieki 
medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Kąpiele lecz-
nicze, Sanatoria [usługi], Fizjoterapia, Manicure.

(210) 526738 (220) 2021 03 26
(731) ALEMBIK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Czarcia Łapa
(510), (511) 32 Piwo, Słód, Produkty piwowarskie, Woda, 
Wody mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Soki, 
Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy  
[sikhye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, 
Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszanki do sporzą-
dzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla sportowców, 
Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje wa-
rzywne, Napoje półmrożone, Napoje witaminizowane, Pre-
paraty do sporządzania likierów, 33 Wyroby alkoholowe, 
Napoje alkoholowe, Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados, 
Nalewki, Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake, 
Sangria, Sznaps, Whisky, Wina, Wódki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej towarów: wyroby alkoholowe, napoje alkoholo-
we, destylaty alkoholowe, alkohole rzemieślnicze, aperitify, 
brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, li-
kiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina, 
wódki, piwo, produkty piwowarskie, napoje, żywność, Infor-
macja o powyższych usługach, 40 Przetwarzanie żywności 

i napojów, Produkcja napojów alkoholowych, w tym wódek 
i destylatów, Usługi destylacji alkoholu, Usługi browarnicze, 
Informacja o powyższych usługach, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży 
żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering), Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Informacja o powyższych usługach.

(210) 526742 (220) 2021 03 26
(731) NABILATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNAB

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne, Publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, Zapisane pliki danych, Pliki 
graficzne do pobierania, Pliki multimedialne do pobrania, 
Aplikacje do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, 
Elektroniczne obwody sterownicze do wentylatorów elek-
trycznych, Urządzenia zdalnego sterowania do instalacji kli-
matyzacyjnych, Urządzenia pomiarowe i kontrolne stosowa-
ne w technologii klimatyzacyjnej, Programatory centralnego 
ogrzewania, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarzą-
dzania ogrzewaniem, Urządzenia monitorujące temperaturę 
[zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Regulatory 
elektroniczne, Regulatory termostatyczne, Regulatory ciepła, 
Regulatory temperatury, Urządzenia do kontroli i regulacji 
ciepła, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do monitoringu środowiska, Oprogramowanie do kontroli 
systemów środowiskowych do budynków, Mobilne aplika-
cje, 11 Terminale wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne, Wen-
tylatory do klimatyzacji, Elektryczne wentylatory chłodzące, 
Przemysłowe urządzenia wentylacyjne, Kurtyny powietrzne 
do wentylacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, 
Urządzenia i instalacje do wentylacji, Instalacje i urządze-
nia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Dmuchawy elektryczne 
do celów wentylacyjnych, Filtry do użycia z urządzeniami 
do wentylacji, Wentylatory elektryczne będące elementami 
domowych instalacji klimatyzacyjnych, instalacje i urządze-
nia chłodnicze, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje nawilża-
jące powietrze, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Instala-
cje do wyciągu powietrza, Instalacje do uzdatniania powie-
trza, Urządzenia i instalacje grzewcze, Instalacje do recyrku-
lacji powietrza, Instalacje grzewcze do powietrza, Instalacje 
do filtrowania powietrza, Instalacje do chłodzenia powietrza, 
Instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne 
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne 
instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Insta-
lacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Klimatyzatory, 
Dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, Filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Urządzenia na-
wilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, 
Pompy ciepła, Osuszacze powietrza, 16 Publikacje promo-
cyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, Katalogi, 
Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Druki, Biuletyny infor-
macyjne, Materiały piśmienne, Fotografie, Kalendarze, Kupo-
ny, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Kam-
panie marketingowe, Usługi przedstawicielstw handlowych, 
Organizowanie targów handlowych, Pośrednictwo w zakre-
sie transakcji handlowych i umów handlowych, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Przygotowywanie 
prezentacji w celach handlowych, Pośrednictwo w kontak-
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tach handlowych i gospodarczych, Prowadzenie, przygo-
towywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Organi-
zowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Pokazy towarów, Prezentacje towarów 
i usług, Publikacja treści reklamowych, Kompilacja katalogów 
biznesowych do publikacji w internecie, Usługi sprzeda-
ży takich towarów jak: elektroniczne obwody sterownicze 
do wentylatorów elektrycznych, urządzenia zdalnego stero-
wania do instalacji klimatyzacyjnych, urządzenia pomiarowe 
i kontrolne stosowane w technologii klimatyzacyjnej, pro-
gramatory centralnego ogrzewania, elektryczne urządzenia 
sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, urządzenia mo-
nitorujące temperaturę [zawory] do grzejników centralnego 
ogrzewania, regulatory elektroniczne, regulatory termosta-
tyczne, regulatory ciepła, regulatory temperatury, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, terminale wentylacyjne, wyciągi 
wentylacyjne, wentylatory do klimatyzacji, elektryczne wen-
tylatory chłodzące, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, 
kurtyny powietrzne do wentylacji, wentylatory do urządzeń 
klimatyzacyjnych, urządzenia i instalacje do wentylacji, insta-
lacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], dmuchawy 
elektryczne do celów wentylacyjnych, filtry do użycia z urzą-
dzeniami do wentylacji, wentylatory elektryczne będące ele-
mentami domowych instalacji klimatyzacyjnych, instalacje 
i urządzenia chłodnicze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje 
nawilżające powietrze, centralne instalacje klimatyzacyjne, 
instalacje do wyciągu powietrza, instalacje do uzdatniania 
powietrza, urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje do re-
cyrkulacji powietrza, instalacje grzewcze do powietrza, insta-
lacje do filtrowania powietrza, instalacje do chłodzenia po-
wietrza, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, cen-
tralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, cen-
tralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], 
instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, klimaty-
zatory, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, 
filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, urządzenia 
nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjny-
mi, pompy ciepła, osuszacze powietrza.

(210) 526749 (220) 2021 03 26
(731) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Soczewki kontaktowe, 
Soczewki optyczne, Pojemniki do soczewek kontaktowych, 
Soczewki korekcyjne [optyka], Etui na akcesoria optyczne, 
Pojemniczki na szkła kontaktowe.

(210) 526752 (220) 2021 03 26
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Baikadent Afto-stop
(510), (511) 3 Kosmetyki, Pasta do zębów, Nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, Płyny do płukania jamy ustnej, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Spraye 
do jamy ustnej, nie do celów medycznych, Środki do higieny 

jamy ustnej, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, 
5 Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Preparaty far-
maceutyczne do regeneracji tkanek, Preparaty farmaceu-
tyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, Lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze żele do pielęgnacji 
jamy ustnej, Leczniczy spray do jamy ustnej, Preparaty do hi-
gieny jamy ustnej [lecznicze], Płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy 
ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye 
do jamy ustnej do użytku medycznego, Spraye do gardła 
[lecznicze], Spraye do nosa do użytku leczniczego, Spraye 
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye zioło-
we do celów medycznych, Lecznicze płyny do płukania ust, 
Suplementy diety, Guma do żucia do celów medycznych, 
Guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, 
Lecznicza guma do żucia, Preparaty łagodzące dolegliwości 
bólowe wywołane stanem zapalnym w jamie ustnej, Prepa-
raty wspomagające leczenie stanów zapalnych jamy ustnej, 
Spraye [aerozole] wspomagające leczenie zmian w jamie ust-
nej, Preparaty farmaceutyczne.

(210) 526755 (220) 2021 03 26
(731) Laubringen International trade s.r.o., Nitra, SK
(540) (znak słowny)
(540) Táncoló
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Mięso konser-
wowane, Ekstrakty mięsne, Kaszanka, Wywar, bulion, Prepa-
raty do produkcji bulionów, Mięso i wędliny, Koncentraty 
rosołowe, Zupy, Filety rybne, Galarety mięsne, Dziczyzna 
konserwowana, Szynka, Bekon, Szpik kostny zwierzęcy jadal-
ny, Pasztet z wątróbki, Kiełbasy, Salami, Kiełbaski, Konserwo-
wane produkty mięsne, 35 Reklama zewnętrzna, Dystrybu-
cja ogłoszeń reklamowych, Pokazy towarów, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Kolportaż próbek, Reklama, Reklamy ra-
diowe, Usługi public relations, Reklamy telewizyjne, Badania 
rynkowe, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Produk-
cja filmów reklamowych, Usługi marketingowe, Telemarke-
ting, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem 
i produktami mięsnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z mięsem i produktami mięsnymi, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi w zakresie czynności biurowych, 39 Pakowanie 
i składowanie towarów, Transport, Przewóz towarów, Dosta-
wa towarów.

(210) 526757 (220) 2021 03 26
(731) Laubringen International trade s.r.o., Nitra, SK
(540) (znak słowny)
(540) Táncoló – Czardasz smaków
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Mięso konser-
wowane, Ekstrakty mięsne, Kaszanka, Wywar, bulion, Prepa-
raty do produkcji bulionów, Mięso i wędliny, Koncentraty 
rosołowe, Zupy, Filety rybne, Galarety mięsne, Dziczyzna 
konserwowana, Szynka, Bekon, Szpik kostny zwierzęcy jadal-
ny, Pasztet z wątróbki, Kiełbasy, Salami, Kiełbaski, Konserwo-
wane produkty mięsne, 35 Reklama zewnętrzna, Dystrybu-
cja ogłoszeń reklamowych, Pokazy towarów, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Kolportaż próbek, Reklama, Reklamy ra-
diowe, Usługi public relations, Reklamy telewizyjne, Badania 
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rynkowe, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Produk-
cja filmów reklamowych, Usługi marketingowe, Telemarke-
ting, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem 
i produktami mięsnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z mięsem i produktami mięsnymi, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi w zakresie czynności biurowych, 39 Pakowanie 
i składowanie towarów, Transport, Przewóz towarów, Dosta-
wa towarów.

(210) 526773 (220) 2021 03 27
(731) DOBRE PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRE PROMO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.05.10
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej [udostępnianie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przy-
kład marketingu lub danych demograficznych], Analiza 
marketingowa nieruchomości, Analiza trendów marketingo-
wych, Analiza w zakresie marketingu, Badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarzą-
dzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe, 
Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cy-
frowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], Marketing internetowy, Marketing tele-
foniczny, Marketing referencyjny, Marketing towarów i usług 
na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, Ocena statystyczna da-
nych marketingowych, Oceny szacunkowe do celów marke-
tingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opra-
cowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz 
innych, Pomoc w zakresie marketingu, Planowanie strategii 
marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Usługi agencji marketingowych, Usługi 
marketingowe, Usługi marketingowe w dziedzinie optyma-
lizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi promocyj-
no-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośred-
nictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe on-line, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego 
planowania marketingowego, Usługi w zakresie marketingu 

baz danych, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Dostarczanie informacji 
handlowych z internetowych baz danych, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron interne-
towych, 36 Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynaj-
mem domów i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nierucho-
mości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi 
na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Finansowanie nieruchomości, Inwe-
stowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena 
i wycena nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomo-
ści], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nierucho-
mości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Pla-
nowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo 
nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie in-
formacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nie-
ruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowi-
zję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa in-
westycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi inwesto-
wania w nieruchomości komercyjne, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w za-
kresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie 
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nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nierucho-
mościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powier-
nicze nieruchomościami, 42 Aktualizowanie stron interne-
towych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron 
internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projek-
towaniem stron internetowych, Doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu 
elektronicznego, Planowanie, projektowanie i rozwój stron 
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projek-
towanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowa-
nie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, 
Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób 
trzecich, Usługi testowania obciążenia stron internetowych.

(210) 527209 (220) 2021 04 08
(731) STARLORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi agencji marketingowych.

(210) 527397 (220) 2021 04 12
(731) GORDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Terespol
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) storage point

(531) 26.04.08, 26.15.11, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem.

(210) 527561 (220) 2021 04 14
(731) CZAPSKA-KOZIARSKA KINGA O! NAILS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O! nails

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05, 24.17.01, 
24.17.04, 17.02.01, 17.02.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 3 Brokat do paznokci, Kleje do celów kosmetycz-
nych, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielę-
gnacji urody, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Lakiery do paznokci, Lakiery nawierzchnio-
we do paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci, Sztuczne 
paznokcie, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, 
Sztuczne paznokcie do stóp, Zmywacze do paznokci, Zmywa-
cze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci 
[kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Ema-
lia do paznokci, Emalie do paznokci, Emulsje do wzmacniania 
paznokci, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Klej do utwar-
dzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznok-
ci, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Kleje 
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Kosmetyki do paznok-
ci, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do paznokci, Lakier 
do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci 
w pisaku, Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Odżywki 
do paznokci, Preparaty do pedicure, Odżywki do skórek wo-
kół paznokci, Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], 
Olejek do skórek wokół paznokci, Papier ścierny do paznokci, 
Papier ścierny szmerglowy do paznokci, Preparaty do polero-
wania paznokci, Podkłady do lakierów do paznokci, Podkła-
dy do paznokci [kosmetyki], Powłoki do nadawania kształtu 
paznokciom u rąk, Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty 
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na pa-
znokciach, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, 
Proszek do polerowania paznokci, Proszki do nadawania 
kształtu sztucznym paznokciom, Rozjaśniacze do paznokci, 
Środki do usuwania paznokci żelowych, Środki do usuwania 
skórek wokół paznokci, Środki zmiękczające skórki przy pa-
znokciach, Sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachet-
nych, Utwardzacze do paznokci, Żel do paznokci, Zmywacze 
do paznokci w sztyfcie, 8 Obcinacze do paznokci, Obcinacze 
do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], Pilniki do pa-
znokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki do paznokci 
nieelektryczne, Elektryczne polerki do paznokci, Nieelek-
tryczne polerki do paznokci, Polerki do paznokci do manicu-
re, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Polerki 
do paznokci nieelektryczne, Elektryczne zestawy do pedicu-
re’u, Przybory do manicure i pedicure, Zestawy do pedicure, 
Zestawy do manicure, Zestawy do manicure, elektryczne, 
Cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], Cążki do ob-
cinania paznokci, Cążki do paznokci, Elektryczne urządzenia 
do polerowania paznokci, Elektryczne urządzenia polerujące 
do paznokci, Nożyczki do paznokci, Nożyczki do skórek wokół 
paznokcia, Wymienne głowice obrotowe do elektronicznych 
pilników do paznokci, 35 Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, Organizowanie usług wynikających z umów z oso-
bami trzecimi [handel], Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz 
innych, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promowanie sprzedaży arty-
kułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych 
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w czasopismach, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem 
programów lojalnościowych dla klientów, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem 
zawodowym, Szkolenie biznesowe zapewniane za pomo-
cą struktury symulacyjnej, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenie w zakresie zdrowia 
i wellness, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenie zaawan-
sowane, Szkolenie związane z karierą zawodową, Trening 
osobisty [szkolenie], Usługi edukacyjne związane ze szkole-
niem sprzedażowym, Usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie pielęgnacji uro-
dy, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia bizneso-
we, Skomputeryzowane szkolenia, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla 
dorosłych, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Na-
uczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
44 Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure, Manicure, 
Usługi manicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt 
domowych, Salony piękności, Świadczenie usług przez salo-
ny piękności, Usługi wizażystów, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji 
paznokci, Usługi salonów pielęgnacji paznokci.

(210) 527630 (220) 2021 04 16
(731) MŁYNARCZYK JUDYTA JM COMPANY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Słoneczny Chełm
(510), (511) 35 Usługi doradztwa związane z administrowa-
niem i zarządzaniem hotelami, Usługi zarządzania hotelami 
[dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hote-
lami na rzecz osób trzecich, 37 Sprzątanie hoteli, 39 Orga-
nizowanie podróży z i do hotelu, 41 Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 43 Udostępnianie 
miejsc noclegowych w hotelach, Biura zakwaterowania [ho-
tele, pensjonaty], Elektroniczne usługi informacyjne związa-
ne z hotelami, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje 
miejsc w hotelach, Rezerwacja pokojów hotelowych dla po-
dróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwa-
cja zakwaterowania hotelowego, Organizowanie zakwatero-
wania w hotelach, Świadczenie usług przez hotele i motele, 
Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, 
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania 

rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi hotelo-
we dla uprzywilejowanych klientów, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie 
rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji po-
kojów hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w ho-
telach, Wycena zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach i motelach.

(210) 527649 (220) 2021 04 17
(731) SZYDŁO GRZEGORZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lagun Krakowski
(510), (511) 30 Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego].

(210) 527682 (220) 2021 04 19
(731) FAR FROM HOME SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FOREVER SKY
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
do gier wideo, Oprogramowanie rozrywki interaktywnej 
do rozgrywania gier komputerowych, do pobrania, Pobie-
ralne gry komputerowe, Kartridże do gier do użytku z elek-
troniczną aparaturą do gier, Słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, Interaktywne oprogramowanie multime-
dialne do rozgrywania gier, Programy komputerowe do gier 
wideo i gier komputerowych, Nagrane programy do pod-
ręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Zesta-
wy na głowę do rzeczywistości wirtualnej przystosowane 
do rozgrywania gier wideo, 28 Urządzenia do gier elektro-
nicznych przystosowane do użytku z ekranami lub monito-
rami zewnętrznymi, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekło-
krystalicznymi, Przenośne konsole do gier wideo, Urządze-
nia do gier elektronicznych, Urządzenia do gier, Przenośne 
[podręczne] gry elektroniczne, Gry planszowe, Karty do gry, 
Karty na wymianę [gry karciane], 41 Organizacja gier, Udo-
stępnianie gier komputerowych on-line, Organizowanie 
i prowadzenie gier, Udostępnianie w trybie on-line infor-
macji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami 
komputerowymi do gier, Usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w za-
kresie gier świadczone za pośrednictwem sieci kompute-
rowych i światowych sieci komunikacyjnych, Informacje  
on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych.
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1 523448, 524931, 525227, 525228, 525229, 525230, 525291, 525375, 525925, 526029, 526032, 526275

3 520377, 520381, 520387, 522107, 522771, 523448, 524348, 524615, 524616, 525463, 525464, 526017, 526134, 
526281, 526336, 526737, 526752, 527561

4 525489, 526017, 526604, 526605

5 518170, 520377, 520381, 520387, 520618, 523098, 524259, 524348, 524542, 524615, 524616, 524788, 524931, 
525050, 525057, 525060, 525209, 525210, 525212, 525227, 525228, 525229, 525230, 525245, 525375, 525491, 
525575, 525576, 526017, 526039, 526295, 526296, 526299, 526302, 526305, 526329, 526330, 526334, 526737, 
526752

6 520627, 525291, 526556

7 525291, 526018

8 525102, 526018, 527561

9 520627, 522035, 523950, 524329, 524875, 524995, 525082, 525105, 525149, 525288, 525291, 525407, 525408, 
525431, 525552, 526145, 526274, 526328, 526556, 526559, 526742, 526749, 527682

10 523232, 523761, 523762, 523835, 524615, 524616, 524875, 525064, 525552, 525575, 525576, 525956

11 520627, 520839, 523448, 523835, 524459, 524875, 526017, 526604, 526605, 526742

12 508218, 520052, 521852, 524376, 524379, 524883, 525167, 525291, 525570, 526099

13 526014

14 516241, 524210, 525288

15 523950, 526304

16 509864, 521052, 524329, 524956, 525291, 525463, 525464, 525547, 526399, 526556, 526559, 526742

17 524459, 524875, 525291

18 520441, 523950, 524330, 524332, 524726, 526017, 526556

19 521972, 521973, 524307, 524316, 525291, 526017, 526100, 526270, 526556

20 517694, 520839, 521587, 521592, 522811, 524016, 524017, 525033, 525053, 525127, 526017, 526367, 526556

21 523098, 524875, 526014, 526017, 526270, 526556

22 523950, 526195, 526734

23 526195, 526734

24 521052, 523950, 525291, 526017, 526266

25 517694, 521052, 523761, 523762, 523950, 524361, 524726, 524875, 525050, 525098, 525552, 526016, 526017, 
526036, 526037, 526065, 526067, 526261, 526274, 526534, 526556

26 521052, 524726, 525098

27 526017

28 523448, 523950, 524330, 524332, 524883, 525127, 525152, 525463, 525464, 526017, 526304, 526556, 527682

29 518965, 523287, 525096, 525405, 525981, 525982, 525985, 526009, 526010, 526213, 526261, 526278, 526279, 
526280, 526415, 526463, 526464, 526465, 526466, 526755, 526757

30 523287, 523642, 523643, 524429, 524567, 525981, 525982, 525985, 526017, 526063, 526096, 526278, 526279, 
526280, 526463, 526464, 526465, 526622, 527649

31 523287, 525375, 526532

32 524242, 524438, 525083, 525405, 525976, 525977, 525979, 525980, 526261, 526278, 526279, 526280, 526738

33 525168, 526738

34 523444, 524826, 525202, 525203, 525204, 525205, 525905, 526261
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35 516241, 519455, 519464, 520052, 520178, 521592, 521852, 522107, 523232, 523397, 523761, 523762, 524016, 
524017, 524210, 524330, 524332, 524429, 524438, 524615, 524616, 524691, 524760, 524788, 524852, 524956, 
524995, 525053, 525095, 525096, 525097, 525098, 525227, 525228, 525229, 525245, 525288, 525291, 525375, 
525407, 525408, 525410, 525463, 525464, 525489, 525537, 525575, 525576, 525938, 525940, 525956, 525970, 
526145, 526278, 526279, 526280, 526380, 526399, 526556, 526604, 526605, 526610, 526611, 526622, 526738, 
526742, 526755, 526757, 526773, 527209, 527561, 527630

36 519455, 519464, 521852, 524078, 524760, 525095, 525407, 525408, 525575, 525576, 526036, 526037, 526055, 
526062, 526145, 526191, 526261, 526506, 526536, 526537, 526773

37 514485, 514487, 514501, 521972, 521973, 524493, 524691, 524760, 525435, 526100, 526145, 526536, 526537, 
527630

38 523950, 524329, 525938, 525940, 526145, 526309, 526399

39 508218, 519455, 519464, 521852, 521972, 521973, 524760, 525095, 525288, 525291, 525575, 525576, 525907, 
526145, 526261, 526493, 526755, 526757, 527397, 527630

40 520618, 521587, 521592, 523287, 525098, 525291, 526738

41 512904, 519455, 519464, 523248, 523287, 523397, 524204, 524329, 524515, 524749, 524852, 524896, 524943, 
524956, 524995, 525098, 525206, 525241, 525288, 525484, 525537, 525907, 525938, 525940, 526017, 526036, 
526037, 526145, 526349, 526399, 526420, 526421, 526468, 526493, 526556, 526559, 526737, 527561, 527630, 
527682

42 517694, 519455, 519464, 520618, 521587, 521592, 521852, 521972, 521973, 523950, 524329, 524760, 524995, 
525082, 525098, 525227, 525228, 525229, 525288, 525291, 525938, 525940, 526100, 526145, 526328, 526399, 
526559, 526773

43 523287, 524429, 525057, 525096, 525097, 525182, 525224, 525907, 526145, 526213, 526278, 526279, 526280, 
526316, 526415, 526611, 526737, 526738, 527630

44 519455, 519464, 523287, 523397, 524204, 524329, 524462, 524760, 524788, 525057, 525227, 525228, 525229, 
525575, 525576, 525958, 526017, 526737, 527561

45 519455, 519464, 524329, 524760, 524995, 525431, 525938, 525940
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2018 KAUKAZ GRILL & RESTAURANT 525224

2ClickPortal 525938

2ClickPortal 525940

32 coffee 526096

9BRIDGES Nine Bridges PREMIUM QUALITY 525168

A & K Investors 526261

A-CASE 524330

AD ARCHITEKT DUSZY 512904

ADAMED TECHNOLOGY 526062

ADNAMIL 526039

AEROPARK BUSINESS CENTRE THE JOURNEY  
STARTS HERE 524760

agemelan 526281

AKADEMIA REFLEKSOLOGII TERAPEUTYCZNEJ 523397

all vue 526749

altra 526468

Anionit Health 518170

APARTAMENT JÓZEFINA 525182

aquapool chemicals for pools & spa 523448

ARCTIC BLUE CLICK 525905

ARGANA 526266

ARM & HAMMER THE STANDARD OF PURITY  
MORE POWER TO YOU 522771

AS Agrochelat AminoWerva 526029

AUDIOVOXIN 526329

AUDYT ZDROWIA 519464

Baby Planet 524259

Baikadent Afto-stop 526752

BARSTE 521587

BB BUM BUM 526304

BEZPIECZNA RODZINA 525288

Biba MED 523761

Biba MED 523762

BILASTRIA 524542

BIOTEBAL Inno - BiBiotin 524348

biuRfol 509864

bliskochorego.pl 524329

calm 525064

CAMPERY Wypożyczalnia Kamperów  
AS ONE.pl 508218

CARNIVAL RED 525204

CHARLES footwear 524361

CHILLOUT 526463

CHILL-OUT 526464

Cogit 524995

CONSTANTINA 516241

couple dansant 526065

couple dansant 526067

Czarcia Łapa 526738

Czerkawski Nieruchomości 524078

DAN CAN modern home furniture 524017

DANCAN modern home furniture 524016

DCD DIGITAL CORE DESIGN 525082

DCU UBEZPIECZENIA 526191

Diamond CAMP 525537

DINERAS 525575

DINERAS 525576

DOBRE PROMO 526773

DOM W NATURZE 526100

druga szkoda 519455

D-Rutin CC 526299

D-Rutin CC 526302

DWAKOŁA słoneczne 520052

EACTIVE #wiemyjak 525970

ECOGNISKO 525489

EMPIRIUSZ 526559

EPEE 525463

EPEE 525464

ESSE BLUE 525203

ESSE GOLDEN LEAF WHITE 525202

ESSE GOLDEN LEAF 525205

EXFIX 525209

Fabryka Gentlemenów Barber Shop 525958

FOCENO 521592

FoodBuy.pl KUPUJ KORZYSTNIEJ 526611

FOREVER SKY 527682

FW FUNWORLD 525484

GAZELKA 526420

GAZELKA 526421

GDZIE JEST NEON 522035

gerlsy 526036

gerlsy 526037

GIOVANI 520441

Głosoholizm 525241

GRUPA TK 526536

GRUPA TK 526537

Grzanpol 526195

Grzanpol 526734

HAMMER 524307
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HEATPEX 524459

Herbzy 523098

HialFabr 525210

Hortex. Zielona kuchnia. 525985

HOT HIT 524883

HUKER 526014

IN DEVICE INNOVATIVE DEVICE  
FOR INSTALLERS 525105

INTARG 525206

IQOS INNOWACYJNE PRODUKTY BEZ DYMU 524826

IQOS VEEV  
E-PAPIEROS ZAPROJEKTOWANY NA NOWO 523444

iris lilly 526534

IWUR INSTYTUT WYCEN UPADŁOŚCIOWYCH  
I RESTRUKTURYZACYJNYCH 526506

ja gotuję 523287

Jan Olbracht  
BROWAR STAROMIEJSKI PIERNIKOWE 524438

jedynka OŚRODEK NAUKI JAZDY L 524896

JONIEC 526610

K KUSZAK KOMPLEKSOWE USŁUGI  
REMONTOWO BUDOWLANE tel. 603 423 972 524493

Karta Podarunkowa 7 życzeń 525407

KINGSPAN RAINSTORE 520839

Lagun Krakowski 527649

LAMD La Mode et La Diplomatie 525547

Laufenn G FIT EQ 524379

Laufenn S FIT EQ 524376

lawendowe pola LAVENDER by FLOSLEK 520377

LB 521052

LECH FREE 525979

LECH FREE 525980

LECH 525976

LECH 525977

lightmaker make light not fight 525410

LNE 524956

locobox 522811

Lodowa Chatka K&M  
LODY WIELCE NATURALNE 526622

lovetowe.pl 525053

LR LEVEL REVOLUTIONARY 517694

M MMR GROUP 525291

MADAM MODA POLSKA 526016

MANILLA 525033

maporto.com 523950

maxipuren 525491

MAX-POL 1985 526605

MAX-POL 526604

METACIDE SYMBIOZ 525230

milin 525127

minerały i elektrolity NAWILŻANIE by FLOSLEK 520387

MINIMAL SYSTEM 525098

mono ENERGY 520627

MOTO MEGA 525095

Multikarta 7 życzeń 525408

NANOAGIN 526330

Natural Life 525981

NATURE MATURE 526336

NATUROMAT 525956

neo tools 524875

Neurofog 526295

nexera 526309

nexera 526399

NOMIGREN 525245

Normo 526367

north53° 526134

NOVACTIV 526334

Nutripack 525925

O! nails 527561

OLEOFARM 1 kapsułka dziennie suplement  
diety D-Rutin CC witamina D rutyna  
witamina C cynk 2000j.m.  
witamina D 75mg rutyna 526305

OLEOFARM D-RUTIN CC 526296

ONDRAGON 526018

optimiz optymalny kondycjoner wody 526032

ORKA 525097

ORLEN paczka 526493

ORTHODYNA 525060

Owoczek 526063

OxygenClear 523232

PADLOVNIA PADEL CLUB 524749

PINOLA KUCHNIA NA WIDOKU 526415

PINOLA 526213

POL-AURA ODCZYNNIKI CHEMICZNE 526275

POLSKI ZIEMNIAK 526532

POP DHL Punkt Obsługi Paczek 521852

POWER CELL 520178

PRISM 524316

PROMETHEUS 525167

PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA Z O.O. 526055

Pszczółka Toffee Amo 524567

pucek 522107

PURNAMA RITUALS ANCIENT RITUALS  
FOR MODERN MINDS 526017

PVGE PV GREEN ENERGY 514485

PVGE PV INSTALATOR POLSKA 514487

PVGE 514501

Q EQUERIA HORSE 524726

Qcloud 526328

RATUNEK BEZ BARIER 525431

REHABILITACJA OLMED 524788

RESPONSYWNA 525057

Reumafabr 525212
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RĘCZNIE ROBIONE TYLKO Z NATURALNYCH  
SKŁADNIKÓW PIEROGI ŁĄCKIE 524429

RINOZINE 524615

RINOZINE 524616

RollSchool 524515

RYSOWANIE POD KAMIENIEM 523248

SAFE UVC 523835

SAKURA DOJO AIKIDO 526349

SEGLA 525570

selezione CREMA RICCO E CREMOSO  
MISCELA DI CAFFE IN GRANI intensita 523643

selezione ESPRESSO FORTE E INTENSO  
MISCELA DE CAFFE IN GRANI intensita 523642

sen tec 524691

SILESIARING 526556

SILPURE 520618

Sis 525050

Słoneczny Chełm 527630

SonieSonney 524210

SOSAFE 525552

STARLORD 527209

STATEK PIRAT 525907

STATICGUARD 526274

STILL MED 524204

storage point 527397

STREET SAFE 525149

Strefa kiszonki Skarmianie Odmiana Uprawa  
Zbiór Zakiszanie 524462

symbioz innowacyjne technologie  
w sadownictwie 525229

SYMBIOZ 525227

symbioz 525228

SYNERGY BOX 525375

SZANTOWE 525083

ŚLONSKO ZE ŚLĄSKA 526010

ŚWIAT CZARODZIEJÓW 524943

Táncoló – Czardasz smaków 526757

Táncoló 526755

Taste the Salmon LAKS ŁOSOŚ 518965

TBT i Wspólnicy 526380

TECHNAB 526742

Termy pińczowskie 526737

The Mary Jane 524242

THIOSPEED 524931

TZMO ONLINE 524852

Unicall Communication Group 526145

Vegan Life 525982

Vitberry 525405

W PRZYSTANEK ZATOKA 526316

WARCIAŃSKA 526466

Wiśniowieccy 1928 526280

Wiśniowieccy Delikatesy 526278

Wiśniowieccy 526279

WŁOCŁAWEK 526270

WYNDLINY MADEJ WRÓBEL 1992  
ŚLONSKO ZE ŚLĄSKA 526009

Wyspa dinozaurów 525152

XI STI 525435

xtraBet premium beton na dom 521972

xtraBet standard beton na dom 521973

Z RAIDER 526099

zioła i adaptogeny ADAPTOGEN by FLOSLEK 520381

ZŁAP I CHAP 526465



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.

396856 ENDOPRENE (2021 02 17) 2,
1563912 PİANO KUYUMCULUK (2021 03 08)

CFE: 27.05.09, 28.07.00 14
1584740 US POLAND VENTURES (2021 02 16) 36
1584809 Andermatt (2020 11 20, 2020 10 15)

CFE: 03.13.09, 24.17.02 1, 5
1584814 Baolai-leelai (2020 10 21)

CFE: 26.03.04, 26.07.03, 28.03.00, 29.01.15 31
1584838 (2020 11 25)

CFE: 01.05.02, 16.03.15, 28.03.00 7
1584857 Grill’D (2020 12 08)

CFE: 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12 6, 11, 20, 25
1584888 Insurfox (2021 01 20, 

2020 08 21)
35, 36, 38, 42

1584935 se smart engines (2021 01 19)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 42

1584983 ROCK HARD (2020 09 08, 2020 09 07)
CFE: 26.04.08, 27.05.01, 29.01.15 25, 26, 35

1585003 Xpay (2020 09 16, 2020 03 16)
CFE: 26.04.04, 27.01.01, 
27.05.24

9, 35, 36, 38, 42

1585024 Schoepedia (2020 12 18, 
2020 09 24)

35, 38, 40

1585100 (2021 01 15, 2020 07 17)
CFE: 24.17.10, 26.04.04, 29.01.12 38, 41

1585175 AEREKS (2020 11 03, 2020 05 28)
CFE: 27.05.01 10, 11

1585200 Eminent Chondro Forte+ 
(2020 12 02, 2020 09 08)

5, 31

1585221 Softcar (2021 01 20) 12, 40, 42
1585223 OmterElec (2020 10 27)

CFE: 27.05.10 9
1585257 PRINGLES SIZZLN’ 

(2021 01 29)
29

1585265 COSMOPLAT (2021 01 25)
CFE: 27.05.01 7, 9

1585303 URI+CURE (2021 01 14) 5
1585304 DERMA+CURE (2021 01 14) 5
1585305 RENAL+CURE (2021 01 14) 5
1585306 IMMUNO+CURE (2021 01 14) 5
1585307 CARDI+CURE (2021 01 14) 5
1585320 GV80e (2021 02 26, 2021 01 22) 12
1585324 Isabelle Dupont (2020 10 28)

CFE: 02.03.01, 27.05.01 3

1585327 JUICYLICIOUS (2020 12 16, 
2020 11 23)

29, 43

1585329 SPICYLICIOUS (2020 12 16, 
2020 11 23)

29, 43

1585333 GV70e (2021 02 26, 2021 01 22) 12
1585336 G70e (2021 02 26, 2021 01 22) 12
1585350 G80e (2021 02 26, 2021 01 22) 12
1585353 (2021 01 19)

CFE: 28.03.00 25
1585362 G90e (2021 02 26, 2021 01 22) 12
1585380 GV90e (2021 02 26, 2021 01 22) 12
1585453 INTERNATIONAL MARKETS LIVE 

(2020 11 19, 2020 10 29)
9, 16, 41

1585492 NUKLEUS (2020 12 07)
CFE: 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12 3, 5, 7, 28

1585542 SALTA (2020 10 29, 2020 10 27) 28, 35
1585586 MOLLONIX (2021 01 05, 2020 12 29) 1, 5
1585588 TRILUBEL (2020 12 31, 2020 12 29) 1, 5
1585590 Global Product (2020 11 27, 

2020 07 24)
9, 35, 42

1585595 (2020 01 21, 2019 12 18)
CFE: 03.01.15, 18.01.09, 27.03.03, 
28.05.00, 29.01.14

28

1585630 LV (2020 12 22, 2020 12 15)
CFE: 27.01.01, 27.05.02 25

1585634 PETRUS CARRIER (2020 11 30)
CFE: 27.05.22, 29.01.15 38

1585660 WELDCUBE (2020 12 02, 2020 10 06) 9
1585668 EMAXIS (2021 01 04, 2020 12 29) 1, 5
1585677 ACANTA (2020 11 16, 2020 07 07) 3
1585678 EXERCEOS (2020 11 16, 2020 07 07) 3
1585694 unicorn (2021 01 18)

CFE: 04.03.09, 27.05.01 11
1585747 DIOLSEM (2021 02 26, 

2021 02 01)
1, 5, 31, 35

1585769 HERMES RESEAU LUMIERE 
(2021 02 15, 2020 08 28)

14

1585777 L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 9

1585849 Perfetto (2020 12 10, 
2020 06 29)

7, 9, 11, 17



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1584809, 1585586, 1585588, 1585668, 1585747 

2  396856 

3  1585324, 1585492, 1585677, 1585678 

5  1584809, 1585200, 1585303, 1585304, 1585305, 1585306, 1585307,
 1585492, 1585586, 1585588, 1585668, 1585747 

6  1584857 

7  1584838, 1585265, 1585492, 1585849 

9  1584935, 1585003, 1585223, 1585265, 1585453, 1585590, 1585660,
 1585777, 1585849 

10  1585175 

11  1584857, 1585175, 1585694, 1585849 

12  1585221, 1585320, 1585333, 1585336, 1585350, 1585362, 1585380 

14  1563912, 1585769 

16  1585453 

17  1585849 

20  1584857 

25  1584857, 1584983, 1585353, 1585630 

26  1584983 

28  1585492, 1585542, 1585595 

29  1585257, 1585327, 1585329 

31  1584814, 1585200, 1585747 

35  1584888, 1584983, 1585003, 1585024, 1585542, 1585590, 1585747 

36  1584740, 1584888, 1585003 

38  1584888, 1585003, 1585024, 1585100, 1585634 

40  1585024, 1585221 

41  1585100, 1585453 

42  1584888, 1584935, 1585003, 1585221, 1585590 

43  1585327, 1585329



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.

513647 Netflix Studios, LLC
2020 10 01 9

518087 SenseAir AB
2021 02 01 9

517548 ALDI Einkauf SE & Co. oHG
2021 03 08 31

514966 FERRETTI S.P.A.
2021 03 12 12

520211 Biologische Heilmittel Heel GmbH
2021 03 15 3



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

6/2021 50 522446
LEONARDO HOLDING  
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice

LEONARDO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
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