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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 12 lipca 2021 r. Nr ZT28

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) 494772 (220) 2019 01 15
(731) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILK STOUT PERŁA PIWO ZIMOWE

(531) 29.01.14, 26.01.01, 27.05.01, 24.01.03, 05.01.10
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 511646 (220) 2020 03 19
(731) RYDZEWSKI KAROL, ARCIUCH MARCIN PAN KORNIK 

SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) PAN KORNIK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, inter-
netowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bez-
pośrednią: urządzeń wędzarniczych, akcesoriów wędzarni-
czych, urządzeń do grillowania, rusztów, palenisk, przypraw 
do wędzenia i grillowania, akcesoriów kuchennych, saun, 
łaźni parowych, pieców grzewczych, kominków, oświetlenia, 
mebli ogrodowych, urządzeń ogrodowych, narzędzi ogro-
dowych, zabawek ogrodowych, dekoracji ogrodowych, ha-
maków, namiotów, piaskownic, artykułów gimnastycznych, 
farb.

(210) 514738 (220) 2020 06 15
(731) Mixit s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) MIXIT
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], 
algi do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), chipsy bananowe, 
chipsy z juki, batoniki na bazie orzechów będące zamienni-
kami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamienni-
kami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony 

na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, ba-
tony spożywcze na bazie soi, białka jaj w proszku, soja [prze-
tworzona], chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy 
sojowe, chipsy warzywne, chipsy z batatów fioletowych, 
chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej za-
wartości tłuszczu, chipsy z manioku, cytryny, przetworzone, 
czarne porzeczki, przetworzone, żelatyna, dżemy, kompoty, 
owoce i warzywa do smarowania, dżemy i marmolady owo-
cowe, pasta z orzechów laskowych, orzechy ziemne prze-
tworzone, daktyle, owoce gotowane, figi, owoce glazurowa-
ne, gotowe produkty z warzyw, płatki jabłkowe, nasiona ja-
dalne, jadalne nasiona słonecznika, jądra orzechów włoskich, 
jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogur-
ty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty 
o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, orze-
chy jadalne, kandyzowane przekąski owocowe, kandyzowa-
ne owoce, kokos przetworzony, kompozycje owoców prze-
tworzonych, wiórki kokosowe, płatki kokosowe, koncentraty 
soków warzywnych do konsumpcji, konserwowane warzy-
wa, owoce konserwowane, orzechy konserwowane, soja 
konserwowa do użytku spożywczego, orzechy łuskane, mie-
lone orzechy, warzywa mrożone, mrożone owoce, owoce 
marynowane, miąższ owoców, skórki owocowe, chipsy owo-
cowe, orzechy preparowane, rodzynki, nasiona przetworzo-
ne, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców su-
szonych, sułtanki, suszone owoce, orzechy suszone, suszona 
soja, liofilizowane warzywa, owoce przetworzone, gotowane 
owoce, lukrowane (owoce -), gotowane orzechy, produkty 
z suszonych owoców, owoce konserwowane w słoikach, wa-
rzywa suszone, warzywa gotowane, przeciery warzywne, 
warzywa przetworzone, korzenie przetworzone, rośliny 
strączkowe przetworzone, orzechy przetworzone, 30 bana-
ny w cieście, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekola-
da i desery, syropy i melasa, słodkie polewy i nadzienia, goto-
wa kawa i napoje na bazie kawy, napoje kakaowe gotowe 
do picia, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w na-
pojach], kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napo-
jach], kawa liofilizowana, batony zbożowe i energetyczne, 
herbatniki, cukierki, batony i guma do żucia, ciastka zbożowe 
do spożycia przez ludzi, preparaty zbożowe pokryte cukrem 
i miodem, preparaty zbożowe składające się z otrębów, pre-
paraty zbożowe składające się z otrębów z owsa, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, produkty zbożowe w postaci 
batonów, batony na bazie granoli, batony spożywcze na ba-
zie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, batony czekoladowe, 
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony seza-
mowe, przekąski na bazie wafli ryżowych, batoniki na bazie 
nasion, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], brownie [ciastka 
czekoladowe], herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, 
papier jadalny, wafelki, herbatniki zawierające owoce, wyro-
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by cukiernicze z czekolady, czekolada, czekoladowe wyroby 
cukiernicze nielecznicze, pasty czekoladowe [do smarowa-
nia], orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w po-
lewie czekoladowej, orzechowe wyroby cukiernicze, żyw-
ność zawierająca kakao pako główny składnik], artykuły żyw-
nościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy skład-
nik], budyń ryżowy, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, 
chrupki zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukury-
dziane, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy 
kukurydziane o smaku warzyw, chipsy ryżowe, przekąski 
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski składające 
się z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, 
przekąski wykonane z pszenicy, chrupki ryżowe, ciastka 
owsiane, zboża, mąka, ryż, wyciskane produkty spożywcze 
z ryżu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe, owsian-
ka i grysik, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki zbożowe go-
towe do spożycia, muesli, muesli składające się głównie 
z preparatów zbożowych, płatki śniadaniowe, owsianka, de-
sery z muesli, płatki kukurydziane, mieszanki spożywcze skła-
dające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, wyci-
skane przekąski zawierające kukurydzę, wyciskane produkty 
spożywcze z pszenicy, jęczmień do spożycia przez ludzi, 
zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, mąka owsiana 
spożywcza, płatki owsiane i pszeniczne, produkty żywno-
ściowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, pre-
paraty z otrębów do spożycia przez ludzi, sago, zboża prze-
tworzone, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spoży-
wanych przez ludzi, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa 
i zioła, drzewa i produkty leśne, słód i zboża nieprzetworzo-
ne, sezam jadalny, nieprzetworzony, trzcina cukrowa, rośliny 
suszone, kukurydza, migdały [owoce], nieprzetworzone 
brzoskwinie, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone 
czarne borówki, nieprzetworzone daktyle, nieprzetworzone 
jagody, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone morele, 
nieprzetworzone nasiona chia, nieprzetworzone nasiona 
oleiste, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, 
nieprzetworzone orzeszki ziemne, nieprzetworzone owoce, 
nieprzetworzone pomarańcze, nieprzetworzone pomidory, 
nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone 
produkty akwakultury, nieprzetworzone produkty leśne, nie-
przetworzone siemię lniane, nieprzetworzone sorgo, nie-
przetworzone szparagi, nieprzetworzone uprawne rośliny 
cukrowe, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone wo-
dorosty jadalne, nieprzetworzone wodorosty morskie jadal-
ne, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone ziarna do je-
dzenia, nieprzetworzone zioła, nieprzetworzony czosnek, 
nieprzetworzony imbir, nieprzetworzony owies, produkty 
leśne nie ujęte w innych klasach, produkty rolne (nieprze-
tworzone), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe aro-
matyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholo-
we gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalko-
holowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku 
medycznego], bezalkoholowe napoje gazowane, bezalko-
holowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalko-
holowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje ni-
skokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoho-
lowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, bezal-
koholowy jabłecznik, imitacja piwa, koktajle bezalkoholowe, 
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owoco-
we, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, koncentraty soków owocowych, korzenne 

piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, 
napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, prepa-
raty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka 
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, wody, napoje 
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw napo-
je na bazie orzechów i soi, napoje na bazie soku z imbiru, 
napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z zie-
lonych warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje 
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, 
napoje owocowe i soki owocowe: napoje owocowe niealko-
holowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodat-
kiem wody i cukru, napoje półmrożone, napoje proteinowe, 
napoje serwatkowe, napoje składające się z mieszanki soków 
owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu smoothie za-
wierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje węglo-
wodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
napoje z fasoli mung, napoje z guaraną, napoje z sokiem 
ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowe-
go, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzyw-
nego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bez-
alkoholowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, na-
poje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoho-
lowe, oczyszczona woda pitna.

(210) 515601 (220) 2020 07 06
(731) WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA  

WOJCIESZOWIANKA MONSIEUR STANISLAS 
TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda źródlana niegazowana „Monsieur Sta-
nislas” w butelce szkło premium 0,3 l.

(210) 517489 (220) 2020 08 25
(731) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAOLA
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i ga-
zowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrak-
ty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje 
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napo-
jów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi 
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, 
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierają-
ce ekstrakty z herbaty.

(210) 518583 (220) 2020 09 22
(731) PAWNUK ŁUKASZ, Kryniczno
(540) (znak słowny)
(540) Soundspace
(510), (511) 41 wypożyczanie scenografii, wypożyczanie in-
strumentów muzycznych, wypożyczanie sprzętu do oświe-
tlenia sceny, wypożyczania sprzętu wideo i audio, wypoży-
czanie urządzeń nagłaśniających.

(210) 519342 (220) 2020 10 09
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Litera do litery

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie, 
gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gry i zabawki edu-
kacyjne, plansze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier 
loteryjnych, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty 
do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami posiada-
jące cechy edukacyjne, łamigłówki, marionetki, zabawki ru-
chome, zabawki sterowane radiem.

(210) 519343 (220) 2020 10 09
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sylaba do sylaby

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie, 
gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gry i zabawki edu-
kacyjne, plansze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier 
loteryjnych, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty 
do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami posiada-
jące cechy edukacyjne, łamigłówki, marionetki, zabawki ru-
chome, zabawki sterowane radiem.

(210) 519772 (220) 2020 10 21
(731) BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji bu-
dowlanych i na rynku nieruchomości, usługi developerskie, 
pośrednictwo i zarządzanie inwestycjami w infrastruktu-
rę, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapita-
łów i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem 
i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i handlo-
wej oraz usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu 
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, usługi pośrednic-
twa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami biuro-
wymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny 
nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprze-
daży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej 
oraz powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i ad-
ministrowanie budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i admi-
nistrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usłu-
gi sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub 
ich części, usługi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny 
rachunek, usługi wynajmu nieruchomości, 37 usługi ogólno-
budowlane, usługi związane z budową budynków mieszkal-
nych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności 
publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi budowla-
ne w zakresie infrastruktury, usługi remontowe w zakresie 
budownictwa, usługi pomocnicze takie jak nadzór budow-
lany w budownictwie, wykonawstwo instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo in-
stalacji przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elektrycz-
nych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykoń-
czeniowe w zakresie budynków, usługi w zakresie nadzoru 
budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług 
developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiek-
tów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budow-
lane, usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i na-
prawy wyposażenia budynków i budowli, usługi budowlane 
dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwa-
tora zabytków, usługi termomodernizacji budynków, usługi 
remontowo - budowlane dotyczące ścian oraz stropów 
i stropodachów, usługi remontowo - budowlane dotyczące 
stropów piwnic, usługi remontowe balkonów, usługi remon-
towe dachów, usługi demontażu azbestu, prace remontowe 
dotyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń, usługi 
remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi monta-
żu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budow-
lane wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe 
prace adaptacyjne przebudowy wnętrz łącznie z robotami 
wyburzeniowymi, usługi budowlano remontowe związane 
ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek 
schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni 
budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziem-
ne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zasto-
sowaniem asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa 
wind i dźwigów osobowych i towarowych, instalowanie 
i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób 
niepełnosprawnych, usługi budowy budynków mieszkanio-
wych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub 
jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wyna-
jem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, 
wynajem maszyn budowlanych, sprzątanie nieruchomości, 
sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzą-
tanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów miejskich, 
sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie 
i czyszczenie obiektów, doradztwo budowlane, 42 projekto-
wanie budowlane, projektowanie urbanistyczne i technolo-
giczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli 
i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, pro-
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jektowanie infrastruktury, projektowanie dróg dojazdowych 
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie 
i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy in-
żynieryjne, ekspertyzy geologiczne i urbanistyczne, projek-
towanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska 
kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa tech-
nicznego w zakresie budownictwa, usługi aranżacji i deko-
racji wnętrz, usługi pomocnicze takie jak nadzór techniczny 
w budownictwie.

(210) 520149 (220) 2020 10 29
(731) MUSIEDLAK MAGDALENA PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MUSMEDICA, Turka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +ORTIVO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25, 24.17.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
medycznym.

(210) 520486 (220) 2020 11 06
(731) KOWALSKI KRZYSZTOF ASTRABIT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) astrabit

(531) 27.05.05, 27.05.17, 18.05.10, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.22
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie 
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy 
komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakre-
sie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów 
z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych rapor-
tów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związa-
nych z systemami informacyjnymi, konsultacje w dziedzinie 
technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, po-
moc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii infor-
macyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integra-
cją systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie 
sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci kom-
puterowych stosujących różne środowiska oprogramowa-
nia, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarza-
nia danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie tech-
nologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa kompu-
terowego, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, anali-
zowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego 
w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, 
usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi 
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowe-
go, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej, 
odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych, ho-

sting komputerowych baz danych, usługi w zakresie aktuali-
zacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron interneto-
wych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie 
witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, 
tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzy-
mywanie witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia 
witryn internetowych, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, tworzenie, utrzymywanie i ada-
ptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktu-
alnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie 
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworze-
nie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, doradztwo 
związane z tworzeniem stron głównych i stron interneto-
wych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych 
z komputerowych dysków twardych, pisanie na zamówienie 
programów komputerowych, oprogramowania i kodu 
do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów 
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopa-
sowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowa-
nie serwerem, doradztwo, konsultacje i informacja w zakre-
sie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakre-
sie komputerów, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, udzielanie informacji z zakresu programów kompute-
rowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów in-
formacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie technologii 
informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania 
do platform informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, de-
szyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i da-
nych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożycza-
nia oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne 
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udziela-
nie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, udzielanie informacji on-line 
na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie 
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w za-
kresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie in-
formacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostęp-
nej on-line z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz 
danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opraco-
wywanie oprogramowania komputerowych baz danych, 
usługi związane z opracowywaniem baz danych, programo-
wanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wy-
pożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami da-
nych, doradztwo w zakresie komputerowych programów 
baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego do baz danych, opracowywanie, aktualiza-
cja i konserwacja systemów oprogramowania komputero-
wego i baz danych, udostępnianie informacji on-line w za-
kresie badań technologicznych z komputerowej bazy da-
nych lub internetu, monitorowanie procesu w celu zapew-
nienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sy-
gnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów 
komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring sys-
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania komputerowego on-line, nie do pobrania, do użyt-
ku w aplikacjach do monitorowania nadawania, projektowa-
nie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, 
hosting stron internetowych, programowanie stron interne-
towych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja 
stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron 
internetowych, projektowanie komputerowych stron inter-
netowych, hosting spersonalizowanych stron interneto-
wych, programowanie spersonalizowanych stron interneto-
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wych, hosting mobilnych stron internetowych, usługi utrzy-
mywania stron internetowych, projektowanie i opracowy-
wanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych 
dla innych, hosting stron internetowych w Internecie, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi testowa-
nia obciążenia stron internetowych, doradztwo w projekto-
waniu stron internetowych, projektowanie i opracowywanie 
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktu-
alizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradz-
two w zakresie projektowania stron głównych i stron interne-
towych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych 
i stron internetowych, projektowanie stron głównych i wi-
tryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron 
internetowych, usługi w zakresie hostingu stron interneto-
wych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron inter-
netowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych w celach rekla-
mowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych 
stron internetowych, projektowanie, tworzenie i programo-
wanie stron internetowych, programowanie oprogramowa-
nia do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług on-line i Internetu, tworzenie i dostarczanie stron 
internetowych osobom trzecim, wynajem przestrzeni pa-
mięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting prze-
strzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, zarzą-
dzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, hosting stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla 
osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron inter-
netowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych do telefonów komórkowych, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do opraco-
wywania stron internetowych, doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opra-
cowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej 
na strony internetowe, instalowanie stron internetowych 
w Internecie na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywa-
nie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, projekto-
wanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, udostępnianie strony internetowej z informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, projektowanie i wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, do-
starczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci 
do stron i treści internetowych, dostarczanie informacji 
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-
nictwem strony internetowej, doradztwo związane z two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu 
elektronicznego, planowanie, projektowanie i rozwój stron 
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting strony inter-
netowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, hosting strony internetowej w zakresie 
elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, 
udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych 
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, pisa-
nie na zamówienie programów komputerowych, oprogra-
mowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożli-

wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line 
nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogra-
mowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem 
strony internetowej, hosting stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej 
sieci komputerowej, tworzenie i projektowanie indeksów in-
formacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], konstrukcyjne projektowanie, 
usługi projektowania, tworzenie programów do przetwarza-
nia danych, tworzenie programów komputerowych, tworze-
nie stron elektronicznych, tworzenie programów kompute-
rowych do przetwarzania danych, tworzenie stron głównych 
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie oprogramowa-
nia do blogów, tworzenie i utrzymywanie witryn interneto-
wych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów kom-
puterowych, tworzenie oprogramowania komputera, two-
rzenie witryn internetowych, projektowanie i tworzenie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie, two-
rzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych 
na rzecz osób trzecich, tworzenie programów kontrolnych 
do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych, 
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego po-
miaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, 
pisanie oprogramowania komputerowego, instalacja opro-
gramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputero-
wego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramo-
wanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, programowanie oprogramowania do plat-
form internetowych, hosting aplikacji mobilnych.

(210) 520596 (220) 2020 11 10
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 GLINKA LAKIERNICZA
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia na sucho, środki 
do czyszczenia pojazdów.

(210) 521059 (220) 2020 11 19
(731) SIEBERT-MARCINIAK JOANNA OBENTO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CNM CATERING NA MEDAL Dieta Pudełkowa

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 05.13.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), organizacja cate-
ringu na imprezy urodzinowe, usługi cateringu zewnętrznego.
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(210) 521224 (220) 2020 11 20
(731) MELAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi 
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, doradztwo 
w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie or-
ganizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym 
przez ich członków, usługi doradztwa w zakresie inwestycji 
kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, prowadze-
nia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych 
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu 
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania 
targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie bu-
downictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dzie-
dzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych 
przez internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, 
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i re-
klam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego doradz-
twa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz pośrednic-
twa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących 
nieruchomości, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dostar-
czanie informacji dotyczących nieruchomości, administrowa-
nie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem 
nieruchomości i majątku, dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
biurowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, usługi 
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościa-
mi mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradz-
two w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecz-
nymi na nieruchomości mieszkaniowe, organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, inwestowanie w nierucho-
mości, ocena i wycena nieruchomości, organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, 
pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharin-
gu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, budynkami mieszkalnymi, lokalami do handlu de-
talicznego, kompleksów budynków, usługi w zakresie sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 
usługi nabywania gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu 
osób trzecich], wynajem powierzchni biurowej, wynajem bu-
dynków, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie 
inwestowania w nieruchomości, dostarczanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, 

budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa części 
budynków, budowa budynków przeznaczonych na zakwate-
rowanie wakacyjne, budowa budynków produkcyjnych i prze-
mysłowych, budowa budynków na zamówienie, budowa bu-
dynków instytucjonalnych, budowa budynków edukacyjnych, 
budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, 
budowa fundamentów budynków, budowa galerii, budowa 
hal sportowych, budowa kompleksów biznesowych, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów 
sportowych, budowa obiektów publicznych, budowa obiek-
tów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, bu-
dowa parkingów wielopoziomowych, budowa pomieszczeń, 
budowa sklepów, budowanie domów, budowa prywatnych 
budynków mieszkalnych, budowa z zastosowaniem cięż-
kiego sprzętu, budowanie nieruchomości, usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów bu-
dowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji general-
nego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego 
projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadza-
nia inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowa-
dzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze 
dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące 
przebudowy budynków, usługi doradcze i informacyjne doty-
czące budownictwa, usługi doradcze w zakresie konserwacji 
budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budyn-
ków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze 
związane z wyburzaniem budynków, 42 usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, usługi projektowe w zakresie: 
budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekora-
cji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: pro-
wadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz tech-
nicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: 
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych 
i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych doty-
czących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryj-
nych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony 
środowiska, pomiarów terenu, badania i opracowywanie 
projektów technicznych, prace inżynieryjne, usługi architekto-
niczne i inżynieryjne, usługi inżynieryjne z w zakresie architek-
tury, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, 
usługi w zakresie inżynierii budowlanej, projektowanie archi-
tektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych, 
przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi archi-
tektoniczne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycz-
nego, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania 
terenu, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przy-
gotowywania planów architektonicznych, usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, 
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze w za-
kresie architektury, usługi profesjonalne związane z projektami 
architektonicznymi, usługi projektowania architektonicznego.
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(210) 521306 (220) 2020 08 13
(731) GIL TOMASZ PPH TECHCLEAN, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) CLEAROX TC
(510), (511) 5 skoncentrowany płyn przeznaczony do de-
zynfekcji powierzchni, wykazuje działania wirusobójcze, 
bakteriobójcze, grzybobójcze, stosowany w urządzeniach 
do zamgławiania w pomieszczeniach niemających kontaktu 
z żywnością.

(210) 521708 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA  

W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) KWADRAT
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 523680 (220) 2021 01 27
(731) CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 

CORPORATION, Pekin, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.03
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki meta-
lowe, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z me-
talu, 19 Cement budowlany, Elementy budowlane z cemen-
tu, Elementy budynków z cementu, Płytki niemetalowe dla 
budownictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki 
niemetalowe, Szklane materiały budowlane, 35 Reklama, In-
formacja o działalności gospodarczej, Usługi agencji import 
export, Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie finansa-
mi, Pośrednictwo nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
37 Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Informacja 
o naprawach, Konsultacje budowlane, Usługi asfaltowania, 
Wynajem sprzętu budowlanego metalowego, Budownic-
two, Usługi budownicze podwodne, Rozbiórka budynków, 
Uszczelnianie budynków, Budowa fabryk, Budowa molo, 
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa portów, Ukła-
danie chodników, Instalacja i naprawa systemów przeciw-
pożarowych, Górnictwo, Naprawa tapicerki, Instalacja i na-
prawa systemów grzewczych, Instalacja i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalacja i naprawa wind, Instalacja i naprawa 
systemów przeciwpożarowych, Instalacja i naprawa syste-
mów przeciwwłamaniowych, 39 Transport, Konfekcjonowa-
nie, Pilotowanie, Transport morski, Usługi pomocy drogowej 
w przypadku awarii pojazdu, Transport samochodowy, Trans-
port kolejowy, Transport tramwajowy, Wypożyczanie wago-
nów towarowych, Transport rurociągami, 40 Recycling od-
padów i śmieci, Oczyszczanie powietrza, Uzdatnianie wody, 
42 Planowanie przestrzenne, Prace badawczo - rozwojowe 
nad nowymi produktami na rzecz osób trzecich, Planowanie 
przestrzenne, Badanie geologiczne, Testowanie materiałów, 
Wzornictwo przemysłowe, Usługi architektoniczne, Projek-
towanie budowlane, Doradztwo architektoniczne, Archi-
tektura wnętrz, Opracowywanie projektów budowlanych,  
44 Architektura krajobrazu.

(210) 523681 (220) 2021 01 27
(731) CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 

CORPORATION, Pekin, CN

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.03.99
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki metalo-
we, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z metalu, 
19 Cement budowlany, Elementy budowlane z cementu, Ele-
menty budynków z cementu, Płytki niemetalowe dla budow-
nictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki nieme-
talowe, Szklane materiały budowlane, 35 Reklama, Informacja 
o działalności gospodarczej, Usługi agencji import export, 
Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie finansami, Pośred-
nictwo nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 37 Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana, Informacja o naprawach, 
Konsultacje budowlane, Usługi asfaltowania, Wynajem sprzę-
tu budowlanego metalowego, Budownictwo, Usługi bu-
downicze podwodne, Rozbiórka budynków, Uszczelnianie 
budynków, Budowa fabryk, Budowa molo, Budowa i konser-
wacja rurociągów, Budowa portów, Układanie chodników, 
Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Górnic-
two, Naprawa tapicerki, Instalacja i naprawa systemów grzew-
czych, Instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja 
i naprawa wind, Instalacja i naprawa systemów przeciwpo-
żarowych, Instalacja i naprawa systemów przeciwwłamanio-
wych, 39 Transport, Konfekcjonowanie, Pilotowanie, Transport 
morski, Usługi pomocy drogowe w przypadku awarii pojaz-
du, Transport samochodowy, Transport kolejowy, Transport 
tramwajowy, Usługi pomocy drogowe w przypadku awarii 
pojazdu, Wypożyczanie wagonów towarowych, Transport 
rurociągami, 40 Recycling odpadów i śmieci, Oczyszczanie 
powietrza, Uzdatnianie wody, 42 Planowanie przestrzen-
ne, Prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami 
na rzecz osób trzecich, Badanie geologiczne, Testowanie 
materiałów, Wzornictwo przemysłowe, Usługi architektonicz-
ne, Projektowanie budowlane, Doradztwo architektoniczne,  
Architektura wnętrz, Opracowywanie projektów budowlanych,  
44 Architektura krajobrazu.

(210) 523765 (220) 2021 01 28
(731) NOWICKI ALEKS ALEX, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SHELTER ME
(510), (511) 25 Odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, Odzież 
gotowa, Bluzki, Dzianina [odzież], T-shirty z krótkim i długim 
rękawem, Spodnie, Podkoszulki, Odzież sportowa, Koszulki 
sportowe z krótkimi i długimi rękawami, Koszulki z krótkim 
lub z długim rękawem, Legginsy, Chustki na głowę, Czapki 
jako nakrycia głowy, Długie luźne stroje, Dzianina jako odzież, 
Kamizelki, Kombinezony jako odzież, Koszule, Koszule z krót-
kimi rękawami, Kurtki jako odzież, Kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem, wiatrem i deszczem, Mufki jako odzież, 
Nakrycia głowy, Odzież, Odzież z imitacji skóry, Odzież z la-
teksu, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie jako odzież, Opaski 
na głowę, Paski jako odzież, Pikowane kurtki jako odzież, Pi-
żamy, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skar-
petki, Spódnice, Spódnico - spodenki, Stroje plażowe, Stroje 
kąpielowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienki na szelkach 
do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, Wyprawki dziecięce jako odzież, spodnie, 
bluzki, koszule, bluzy, dresy, kombinezony, majtki, maski 
ochronne [odzież], płaszcze, rękawiczki, 35 Usługi sklepów 
detalicznych stacjonarnych i on-line oferujące do sprzedaży: 
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odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, odzież gotową, bluz-
ki, dzianiny [odzież], t-shirty z krótkimi i długim rękawem, 
spodnie, podkoszulki, odzież sportową, koszulki sportowe 
z krótkimi i długimi rękawami, koszulki z krótkim lub z długim 
rękawem, legginsy, chustki na głowę, czapki jako nakrycia 
głowy, długie luźne stroje, dzianiny jako odzież, kamizelki, 
kombinezony jako odzież, koszule, koszule z krótkimi rękawa-
mi, kurtki jako odzież, kurtki z kapturem chroniące przed zim-
nem, wiatrem i deszcze, mufki jako odzież, nakrycia głowy, 
odzież, odzież z imitacji skór, odzież z lateksu, odzież ze skóry, 
okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, paski jako 
odzież, pikowane kurtki jako odzież, piżamy, podkoszulki bez 
rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki, spódnice, spód-
nico - spodenki, stroje plażowe, stroje kąpielowe, stroje prze-
ciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, 
swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, wy-
prawki dziecięce jako odzież, spodnie, bluzki, koszul, bluzy, 
dresy, kombinezony, majtki, maski ochronne [odzież], płasz-
cze, rękawiczki, Pokazy mody, towarów i usług za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak 
zwanych telezakupów i zakupów domowych, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Gromadzenie informacji handlowych, Zarządzanie w za-
kresie zamówień w handlu w sklepach stacjonarnych i on-line, 
Marketing internetowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
Przetwarzanie danych, Materiały reklamowe on-line, Rekla-
my on-line, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line.

(210) 523775 (220) 2021 01 27
(731) VIPERPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

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

(210) 523776 (220) 2021 01 27
(731) FRĄCZEK KAROL BIURO PROJEKTOWE 

ARCHITEKTONICZNE, Wanaty
(540) (znak słowny)
(540) mireille
(510), (511) 16 Broszury drukowane, Makiety architektonicz-
ne, Plany architektoniczne, Rysunki, Szkice, Ulotki, 41 Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kursy 
szkoleniowe, Prezentacja filmów, Szkolenia w zakresie pro-
jektowania, Usługi edukacyjne związane z architekturą, Usłu-
gi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
42 Analizy wykonalności projektu, Architektura, Badania ar-
chitektoniczne, Badania dotyczące planowania urbanistycz-
nego, Badania i opracowywanie projektów technicznych, 
Badania w dziedzinie budownictwa, Doradztwo w zakresie 
dekoracji wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie pro-
jektowania architektonicznego za pośrednictwem strony 
internetowej, Odwzorowanie, Opracowywanie projektów 
budowlanych, Planowanie projektów technicznych, Plano-
wanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [projekto-
wanie] budynków, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie gra-
ficzne, Projektowanie urbanistyczne, Przechowywanie doku-
mentów w formie elektronicznej, Przechowywanie obrazów 
w postaci elektronicznej, Przygotowywanie planów archi-
tektonicznych, Renderowanie grafiki komputerowej (obrób-
ka cyfrowa obrazów), Sporządzanie raportów projektowych, 
Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w zakresie archi-
tektury, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie 
rysunku technicznego, Zarządzanie projektami architekto-
nicznymi.

(210) 523845 (220) 2021 01 30
(731) MENUA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Menua.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.01.04
(510), (511) 13 Pistolety pneumatyczne [wiatrówki], Wia-
trówki, Śruciny do wiatrówek.

(210) 524025 (220) 2021 02 03
(731) KAWOWE CUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWOWY GURU M.Socha

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.27, 09.01.10, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 30 Kawa, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
Kapsułki z kawą, Kawa bezkofeinowa, Kawa aromatyzowana, 
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa mielo-
na, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], 
Kawa liofilizowana, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, 
Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Kawa w formie mielo-
nej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, 
Mrożona kawa, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub prepara-
ty roślinne zastępujące kawę], Torebki z kawą, Czekoladowa 
kawa, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą.

(210) 524241 (220) 2021 02 08
(731) ANDREARCZYK ANNA, Braniewo
(540) (znak słowny)
(540) Ogrodnia
(510), (511) 44 Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo, 
Pielęgnacja ogrodów, Sadzenie roślin.

(210) 524246 (220) 2021 02 08
(731) GADALIŃSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPYOne

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje.

(210) 524251 (220) 2021 02 08
(731) OLESZCZUK JAROSŁAW, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) labootik
(510), (511) 3 Kosmetyki, Lakiery do paznokci, Zmywacze, 
Acetony, Perfumy, Wody toaletowe, Dezodoranty, Antyper-
spiranty, Kremy, Kremy nawilżający do twarzy, Kremy przeciw 
zmarszczkom, Żele energetyzujące do ciała, Kremy pod oczy, 
Pasta oczyszczająca do twarzy, Szampony, Odżywki do wło-
sów, Lakiery do włosów, Pianki do włosów, Żele do modelo-
wania włosów, Brylantyny, Pasty do zębów, Bazy pod cienie, 
Cienie, pigmenty, Kredki do oczu, Pomady, Żele do brwi, 
Tusze do rzęs, Szminki, Pomadki, Błyszczyki, Żele do prania, 
Proszki do prania, Płyny do mycia naczyń, Żele do mycia 
naczyń, Płyny do mycia podłóg, Żele do czyszczenia toalet, 
Odkamieniacze, 35 Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów kosmetycznych, Administrowanie i or-
ganizowanie usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej kosmetyków, Prezentowanie produk-
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tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wyrobów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie: artykułów kosmetycznych, suplementów diety, 
zabawek, artykułów drogeryjnych, odzieży, biżuterii, Ozdób 
choinkowych, Artykułów drogeryjnych, Perfum, Ozdób świą-
tecznych, Przekąsek słonych, Napoi.

(210) 524271 (220) 2021 02 08
(731) DĄBROWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOLEKTIV
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 42 Projektowanie akcesoriów 
mody, Projektowanie biżuterii, Projektowanie dodatków 
odzieżowych, Projektowanie na rzecz osób trzecich w dzie-
dzinie odzieży, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, Projektowanie odzieży ochronnej, Projektowanie mody.

(210) 524273 (220) 2021 02 08
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK 
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLIOGAL

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Leki, Dietetyczne substancje do celów leczni-
czych, Suplementy diety dla ludzi.

(210) 524274 (220) 2021 02 08
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK 
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GalOmega Formuła IQ

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje do celów spożyw-
czych, Dietetyczne substancje do celów medycznych, Leki, 
Suplementy diety dla ludzi.

(210) 524275 (220) 2021 02 08
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK 
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LINIMER

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 Leki, Środki dezynfekcyjne, Środki pomocni-
cze do użytku medycznego, Dietetyczne środki medyczne, 
Materiały opatrunkowe, Żywność dla niemowląt, Materiały 
do plombowania zębów, Masa odciskowa do celów denty-
stycznych, Pieluszki jednorazowe dla chorych z brakiem kon-
troli czynności fizjologicznych, Suplementy diety dla ludzi.

(210) 524276 (220) 2021 02 08
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK 
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTOGAL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje do celów leczniczych, 
Leki, Suplementy diety dla ludzi.

(210) 524277 (220) 2021 02 08
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK 
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tranvit

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 5 Tran, Dietetyczne substancje do celów leczni-
czych, Leki, Suplementy diety dla ludzi.

(210) 524278 (220) 2021 02 08
(731) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO  

ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK 
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALOMEGA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje do celów leczniczych, 
Leki, Suplementy diety dla ludzi.
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(210) 524334 (220) 2021 02 09
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUBUŚ

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 29 Bita śmietana, Desery jogurtowe, Desery 
mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owoco-
we, Dipy, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dżemy 
i marmolady owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Gotowane owoce, Gotowe dania wa-
rzywne, Gotowe produkty z warzyw, Jogurty, Kandyzowane 
przekąski owocowe, Koktajle mleczne, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Koncentraty soków warzywnych do kon-
sumpcji, Krojone owoce, Krojone warzywa, Masło kakaowe, 
Masło z orzechów, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki 
przekąsek składające się z przetworzonych owoców i prze-
tworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne pro-
dukty, Mleko, Mrożone owoce, Nadzienia na bazie owoców 
do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwo-
wane], Napoje mleczne, Napoje z produktów mlecznych, 
Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce goto-
wane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce 
marynowane, Owoce przetworzone, Owocowe nadzienia 
do ciast, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z owoców, 
Pasta z orzechów laskowych, Pasty do smarowania na bazie 
warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owo-
ców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawarto-
ścią tłuszczu, Pasty na bazie orzechów, Pasty mleczne 
do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzyw-
ny, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Pokrojone owoce, Pokrojone warzywa, 
Polewy orzechowe, Potrawy gotowe składające się głównie 
z warzyw, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przeką-
ski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie 
suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski 
na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemnia-
czane, Przetwory owocowe [dżemy], Przystawki na bazie wa-
rzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, Sałatki owo-
cowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfer-
mentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia 
z owoców, Substytuty mleka, Tłuszcze jadalne, Warzywa go-
towane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Wa-
rzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa obrane 
ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, 
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywne pasty 
do smarowania, Warzywa solone, Sałatki owocowo-warzyw-
ne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery owocowo-wa-
rzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Przekąski na bazie 
owoców i warzyw, 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły 

żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Czeko-
ladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Dania na bazie 
ryżu, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, 
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], 
Deser puddingowy na bazie ryżu, Gotowe dania z ryżu, Go-
towe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia pud-
dingi, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożyw-
cze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Goto-
we sosy, Herbata rozpuszczalna, Herbaty owocowe, Herbaty, 
Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past 
do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słody-
cze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Mieszanki spo-
żywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napo-
je [frappe], Mrożone mleczne desery w formie batonów, Li-
zaki mrożone, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy dese-
rowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Napoje 
gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje 
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie her-
baty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie 
czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Na-
poje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Na-
poje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, 
Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, 
Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukier-
nicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce 
w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płat-
ki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawicz-
na, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta sezamowa, Pasta 
migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do sma-
rowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty 
warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowa-
nia kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Polewa 
lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy 
do lodów, Polewa w postaci syropu, Potrawy gotowe na ba-
zie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się 
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Preparaty do sporzą-
dzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania 
napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania na-
pojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania so-
sów, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty z kakao, 
Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty 
na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościo-
we z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery wa-
rzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukury-
dzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierni-
czych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, 
przekąski słone na bazie mąki. przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski 
wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, 
Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarza-
ne z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, 
Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, 
Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane 
z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające 
się głównie ze zboża, Przetworzone płatki owsiane jako żyw-
ność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Puddingi, Roz-
puszczalne kakao w proszku, Słodkie polewy i nadzienia, 
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukier-
nicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Sło-



Nr  ZT28/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

dycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane, 
Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Słody-
cze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku 
owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki natural-
ne, Słodycze zawierające owoce, Słone sosy, Słodziki składa-
jące się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cu-
kiernicze na bazie cukru, Sorbety, Sorbety [lody], Sos czekola-
dowy, Sos [jadalny], Sos w proszku, Sosy, Sosy do sałatek, 
Sosy do makaronów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy 
owocowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy w pusz-
kach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające 
orzechy, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, 
Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty mio-
du, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy 
na bazie warzyw, płynne potrawy gotowe do jedzenia, 
głównie składające się z makaronów, Syrop czekoladowy, Sy-
rop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syro-
py czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie 
czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż 
do celów leczniczych], Wyroby cukiernicze, Wyroby cukierni-
cze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby z kakao, Wyroby cukier-
nicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyro-
by cukiernicze z mrożonego jogurtu, Zboża, Zbożowe arty-
kuły śniadaniowe, Zboża przetworzone, Zboża do żywności 
do spożycia przez ludzi, Żywność na bazie kakao, 32 Aroma-
tyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholo-
we gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokalo-
ryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, Esencje do produkcji napojów, 
Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycz-
nych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Kon-
centraty soków owocowych, Lemoniada, Mieszane soki 
owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbeto-
wych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
wody mineralne[napoje], Napoje aromatyzowane owocami, 
Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bez-
alkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoho-
lowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój im-
birowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszo-
nych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej za-
wartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone wita-
minami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów ga-
zowanych, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie coli, Napoje 
na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebę-
dące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje 
orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty 
z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje prote-
inowe, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, 

Syropy do napojów, Napoje typu kola [napoje bezalkoholo-
we], Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napo-
je warzywne, napoje owocowo-warzywne, Napoje węglo-
wodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczy-
mi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje za-
wierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje 
bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bezalkoho-
lowe, Pastylki do napojów gazowanych, Sok pomidorowy 
[napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, 
Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygoto-
wywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stoso-
wane do sporządzania napojów na bazie owoców, Skoncen-
trowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe 
na bazie soków owocowych, Smakowa woda mineralna, 
Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzyw-
ne, soki owocowo-warzywne, Sorbety [napoje], Napoje 
owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy 
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy 
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bez-
alkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], 
Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smo-
othie, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzyw-
ne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody 
mineralne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporzą-
dzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda niegazowana, 
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana.

(210) 524343 (220) 2021 02 10
(731) BIOTRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) BIOTRECO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów de-
likatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produk-
cji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplemen-
tami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, 
Usługi handlu on-line w zakresie żywności, 42 Badania biotech-
nologiczne, Badania dotyczące biotechnologii, Przeprowadza-
nie testów biotechnologicznych, Doradztwo w zakresie bio-
technologii, Badania biotechnologiczne dotyczące przemysłu, 
Sporządzanie raportów z dziedziny biotechnologii, Badania 
biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, Badania biotechnolo-
giczne w zakresie ogrodnictwa, Badania i rozwój w dziedzinie 
biotechnologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie far-
maceutycznej i biotechnologicznej, Informacje związane z ba-
daniami naukowymi z dziedziny biochemii i biotechnologii.
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(210) 524720 (220) 2021 02 16
(731) GNIAZDOWSKI JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sprint break

(531) 05.03.07, 16.01.04, 16.01.06, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji w zakresie usług 
relokacji pracowników, Przeprowadzanie programów mo-
tywacyjnych dla pracowników, Usługi w zakresie relokacji 
pracowników, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie 
zarządzania personelem, Usługi reklamowe w zakresie tury-
styki i podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, 
39 Udzielanie informacji związanych z podróżami i trans-
portem za pomocą środków elektronicznych, Usługi agencji 
podróży w zakresie podróży biznesowych, Planowanie, or-
ganizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, Udzielanie informacji na temat rezerwacji 
podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, Usługi 
doradcze związane z organizowaniem podróży, Usługi agen-
cyjne w zakresie organizowania podróży, Usługi w zakresie 
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Usługi w zakresie 
rezerwacji wycieczek, 41 Usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi 
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników 
(rozrywka), Organizowanie wycieczek do celów szkolenio-
wych, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwatero-
wania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi 
agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwatero-
wania.

(210) 525023 (220) 2021 02 22
(731) TRADE & SHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Zapewnienie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 42 Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie syste-
mów komputerowych.

(210) 525035 (220) 2021 02 22
(731) MAGNUSZEWSKA ELŻBIETA, MAGNUSZEWSKI JACEK 

EJ! SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) CALISIA
(510), (511) 16 Czasopisma, periodyki, 35 Reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, 41 Obsługa publikacji 
elektronicznych on-line.

(210) 525351 (220) 2021 03 01
(731) BIEGAŃSKI JAKUB, PUSTKOWSKI MICHAŁ MKPOL 

SPÓŁKA CYWILNA, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MKPOL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, Biurka, Kanapy, Garderoby, Komody, Meble 
do salonu, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble do-
mowe, biurowe i ogrodowe, Meble sypialne, Meble tapi-
cerowane.

(210) 525443 (220) 2021 03 03
(731) WE ORGANIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Przekąski na bazie owoców, Przekąski na ba-
zie suszonych owoców, dania gotowe i wytrawne przekąski 
takie jak naturalne chipsy z suszonych owoców i suszonych 
warzyw.

(210) 525792 (220) 2021 03 09
(731) HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bilberry xT

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Procesory, Czytniki dla informatyki, Czytniki 
znaków optycznych, Drukarki komputerowe, Dyski magne-
tyczne, Dyski optyczne, Dyski kompaktowe audio-wideo, 
Dyski DVD, Dyski BLU-RAY, Nośniki danych typu flash, Karty 
pamięci, Transformatory elektryczne, Aparatura do przetwa-
rzania danych, Pamięci komputerowe, Programy komputero-
we ładowalne, Programy komputerowe nagrane, Programy 
komputerowe sterujące, Oprogramowanie antywirusowe, 
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie sprzęto-
we, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją 
i nauczaniem maszynowym, Systemowe oprogramowa-
nie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Komputerowe bazy 
danych, Komputery, Komputery przenośne [podręczne], 
Laptopy, Kontrolno-sterująca aparatura elektryczna, Mikro-
procesorowe urządzenia sterujące, Elektroniczne jednostki 
sterujące, Urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia 
do ładowania akumulatorów, Mikroprocesory, Konwertery, 
Modemy, Notesy elektroniczne, Tablety, Ogniwa elektryczne, 
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Obwody scalone półprzewodnikowe, Płytki półprzewodni-
kowe w postaci chipów, Półprzewodniki, Monitory, Proceso-
ry tekstu, Urządzenia do przetwarzania informacji, Skanery, 
Przetwornice elektryczne, Zasilacze, Listwy zasilające, Sys-
temy awaryjnego zasilania, Światłowody, Panele kontrolne, 
Wskaźniki stosowane w elektryczności, 35 Agencje impor-
towo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, Pokaz towarów, Reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, radiowa 
i telewizyjna, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, czę-
ści elektronicznych, Sprzedaż oprogramowania komputero-
wego, Sprzedaż elektronicznych urządzeń sterujących, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych.

(210) 525809 (220) 2021 03 10
(731) RĘBECKI MACIEJ, Świnoujście
(540) (znak słowny)
(540) Bonsai - chrobotek
(510), (511) 35 Sprzedaż rękodzieł.

(210) 525870 (220) 2021 03 10
(731) KOCUR KRYSTYNA POD KETO, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) podketo
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety dla spor-
towców, Dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Mineralne su-
plementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe, Her-
baty lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Oleje 
spożywcze do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, Naturalne suplementy diety, Olejki lecznicze, 
Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych,  
Alkohol leczniczy, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki przeczysz-
czające, Środki przeciwrobacze, 29 Gotowe posiłki, żywność 
preparowana i posiłki słone na bazie mięsa, Gotowe posiłki, 
żywność preparowana i posiłki słone na bazie ryb, Gotowe 
posiłki, żywność preparowana i posiłki słone na bazie warzyw 
lub owoców, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, Potrawy gotowe na bazie mięsa, Potrawy gotowe 
na bazie na bazie ryb, Potrawy gotowe na bazie na bazie 
warzyw lub owoców, Dania gotowe do spożycia na bazie: 
mięs, podrobów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców, przy-
praw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy, Wyroby z mięsa, Wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby 
wędliniarskie, Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby 
podrobowe, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Konserwy 
owocowe, Konserwy warzywne, Flaki, Galaretki, Zupy, Roso-
ły, Gotowe do spożycia dania na bazie mięs, podrobów lub 
ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty rybne do kanapek, 
Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i ryb-
ne, Konserwy mięsne i rybne, 30 Pieczywa, Wypieki, wyroby 

cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, Gotowe posiłki, żywność preparowana 
i posiłki słone na bazie węglowodanów, Potrawy gotowe 
na bazie na bazie węglowodanów, Konserwy makaronowe, 
Dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie węglowoda-
nów, 32 Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe, Na-
poje orzeźwiające, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje 
proteinowe, Napoje zawierające witaminy, 35 Usługi mene-
dżerskie dla sportowców, Sprzedaż za pośrednictwem radia, 
telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
naturalnych suplementów diety, suplementów diety dla 
sportowców, Napojów dla sportowców, Aromatów do żyw-
ności i napojów w postaci olejków eterycznych, herbat lecz-
niczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów 
ziołowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli 
do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi 
leczniczych, antybiotyków, antyseptyków, dietetycznej żyw-
ności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych 
napojów przystosowanych do celów medycznych, dietetycz-
nych substancji przystosowanych do celów medycznych, 
olejów spożywczych do celów leczniczych, leków dla ludzi, 
leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół 
leczniczych, preparatów witaminowych, środków przeczysz-
czających, środków przeciwrobaczych, soków, świeżo wyci-
skanych soków owocowych i warzywnych, olejów spożyw-
czych, świeżo wytłaczanych olejów spożywczych, owoców, 
warzyw, nasion, naturalnych suplementów diety, aromatów 
do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych, her-
bat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, 
ekstraktów ziołowych do celów medycznych, olejków leczni-
czych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, 
alkoholi leczniczych, dietetycznej żywności przystosowanej 
do celów medycznych, dietetycznych napojów przystoso-
wanych do celów medycznych, dietetycznych substancji 
przystosowanych do celów medycznych, olejów spożyw-
czych do celów leczniczych, leków dla ludzi, leków wzmac-
niających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, 
preparatów witaminowych, kawy, napojów na bazie kawy, 
cykorii, herbaty, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie 
czekolady, galaretek owocowych, sorbetów - lodów, Odzieży, 
nakryć głowy, okryć wierzchnich, obuwia, bielizny pościelo-
wej i kocy, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, 
brokatów, cerat [obrusy], kap na łóżka, kotar na drzwi [zasłon], 
kołder, narzut na łóżka, obić ściennych z materiałów tekstyl-
nych, osłon do łóżek dziecięcych [pościel], podkładek pod 
szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], po-
krowców i narzut na meble, pokryć na materace, poszewek 
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł na łóżka, 
ręczników, rękawic kąpielowych, serwetek tekstylnych, ście-
rek do osuszania szkła, śpiworów, śpiworków dla niemowląt, 
tekstylnych mat na stół, tkanin, uchwytów do zasłon z ma-
teriałów tekstylnych, wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [po-
krowce na materace], zasłon, zasłon prysznicowych z materia-
łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyliów i substy-
tutów tekstyliów, tkanin oraz nakryć tekstylnych stosowanych 
w gospodarstwie domowym, Reklamy radiowe i telewizyjne, 
Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłasz-
cza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, 
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motywacyjnych i promocyjnych, 41 Prowadzenie blogów 
on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego 
trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, sty-
lu i sposobu życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji 
i oświaty, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu 
życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i spo-
sobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym 
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, roz-
rywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy 
korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongre-
sów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, 
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Opracowania i rozprawy 
naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, 
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edu-
kacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, 
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz 
filozofii, stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, 
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edu-
kacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, 
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz 
filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywia-
nia się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizo-
wanie konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 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 plenerowych.

(210) 526020 (220) 2021 03 13
(731) GAWIŃSKA MAGDA KANCELARIA ADWOKACKA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAW PARTNERS adwokaci

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo dotyczące ochro-
ny własności intelektualnej, Doradztwo prawne, Badania 
prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 
Doradztwo prawne związane z prawami własności intelek-
tualnej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w za-
kresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, Doradztwo związane z ochroną znaków to-
warowych, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, 
Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Do-
starczanie informacji prawnych, Porady prawne i zastępstwo 
procesowe, Ochrona własności intelektualnej, Ochrona praw 
autorskich, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Świadczenie 
usług w zakresie badań prawnych, Usługi adwokatów, Usłu-
gi adwokackie, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie pomocy praw-
nej, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, 
Usługi związane z własnością intelektualną.

(210) 526109 (220) 2021 03 15
(731) PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKŁOWICZ MENU

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 09.07.17, 09.07.25, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.13.25

(510), (511) 29 dania gotowe z mięsa, dania gotowe wa-
rzywne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie wa-
rzyw, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, 
przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na ba-
zie tofu, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie jadalnych wodo-
rostów, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, prze-
twory do zup jarzynowych, 30 dania gotowe z ryżu, dania 
gotowe na bazie makaronu, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, go-
towy lunch w pudełkach składający się z ryżu, z dodatkiem 
mięsa, ryb lub warzyw, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
składające się z makaronu, przyprawy spożywcze i dodatki 
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), pasty warzywne (sosy), przeciery 
warzywne (sosy), 35 usługi w zakresie sprzedaży dań go-
towych, przypraw spożywczych i innych dodatków sma-
kowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
usługi w zakresie handlu: daniami gotowymi z mięsa, da-
niami gotowymi warzywnymi, przekąskami na bazie mięsa, 
przekąskami na bazie warzyw, przekąskami na bazie mle-
ka, przekąskami na bazie orzechów, przekąskami na bazie 
owoców, przekąskami na bazie sera, przekąskami na bazie 
słodkiej kukurydzy, przekąskami na bazie soi, przekąskami 
na bazie suszonych owoców, przekąskami na bazie tofu, 
przekąskami na bazie warzyw strączkowych, przekąska-
mi na bazie ziemniaków, przekąskami na bazie jadalnych 
wodorostów, przekąskami z owoców, przekąskami ziem-
niaczanymi, przetworami do zup jarzynowych, daniami 
gotowymi z ryżu, daniami gotowymi na bazie makaronu, 
gotowymi przekąskami na bazie zbóż, gotowymi produk-
tami spożywczymi w postaci sosów, gotowym lunchem 
w pudełkach składającym się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryb lub warzyw, przekąskami na bazie ryżu, przekąskami 
składającymi się z makaronu, przyprawami spożywczymi 
i dodatkami smakowymi w postaci zagęszczonych sosów, 
przyprawami smakowymi (sosy, marynaty), pastami wa-
rzywnymi (sosy), przecierami warzywnymi, (sosy), usługi 
informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucyjne.

(210) 526114 (220) 2021 03 15
(731) BARTKOWSKI ŁUKASZ, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Plant Spirit

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 
26.01.18, 05.03.11, 05.03.15, 25.07.01

(510), (511) 3 Olejki eteryczne, 5 Suplementy diety przezna-
czone dla ludzi, 31 Naturalne Rośliny.

(210) 526166 (220) 2021 03 16
(731) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eprosument

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09
(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych 
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki 
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wo-
dociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego 
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, arma-
tura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, in-
stalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pane-
li fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo 
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

(210) 526169 (220) 2021 03 16
(731) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) erprosument PARTNER

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09, 
26.04.18

(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych 
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki 
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wo-
dociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego 
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, arma-
tura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, in-
stalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pane-
li fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo 
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

(210) 526170 (220) 2021 03 16
(731) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eprosument BIZNES

(531) 01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych 
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki 
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wo-
dociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego 
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, arma-
tura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, in-
stalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pane-
li fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo 
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

(210) 526171 (220) 2021 03 16
(731) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eprosument INVEST

(531) 01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych 
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki 
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wo-
dociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego 
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, arma-
tura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, in-
stalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pane-
li fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo 
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

(210) 526216 (220) 2021 03 17
(731) CLIMAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIMAREM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.

(210) 526346 (220) 2021 03 19
(731) BIKE MOTO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PROROWERY.pl

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki czyszczące, 9 Kaski dla rowerzystów, Ka-
ski motocyklowe, Kaski narciarskie, Kaski ochronne dla moto-
cyklistów, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski snowboar-
dowe, Okulary dla rowerzystów, Okulary przeciwsłoneczne, 
12 Amortyzatory do motocykli, Amortyzatory do rowerów, 
Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Bagażniki dla 
motocykli, Bagażniki dla rowerów, Bieżniki do opon, Blokady 
hamulców tarczowych do motocykli, Błotniki, Blokady kie-
rownicy, Chlapacze [błotniki] do rowerów, Części i akcesoria 
do pojazdów, Części konstrukcyjne do motocykli, Części kon-
strukcyjne rowerów, Dętki, Dopasowane pokrowce na moto-
cykle, Dopasowane pokrowce na rowery, Dzwonki do moto-
cykli, Dzwonki do rowerów, Elektryczne motocykle, Hamulce 
[części rowerów], Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), 
Hulajnogi z pedałami, Kierownice do motocykli, Kierownice 
do rowerów, Kierunkowskazy do pojazdów, Kierunkowskazy 
do rowerów, Klaksony do pojazdów, Kierownice, Koła do mo-
tocykli, Koła do rowerów, Koła łańcuchowe do motocykli, Koła 
łańcuchowe do rowerów, Koła zębate [części rowerowe], Koła 
zębate do napędów motocyklowych, Kołpaki, Korby rowero-
we, Korby do motocykli, Lądowe pojazdy i środki transportu, 
Łańcuchy [części rowerów], Łańcuchy do motocykli, Łatki 
do naprawy opon, Linki hamulcowe [części motocykli], Linki 
hamulcowe do rowerów, Lusterka do pojazdów, Mechanizmy 
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Minirowery, 
Motocykle, Motocykle do motocrossu, Motorowery, Nóżki 
do rowerów, Nóżki motocyklowe, Noski rowerowe, Obręcze 
kół do motocykli, Obręcze kół do rowerów, Obręcze kół 
do pojazdów, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów, 
Ochraniacze zderzaków do pojazdów, Ochronne pokrowce 
do pojazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojaz-
dów [dopasowane], Okrycia siodełek do rowerów, Opony, 
Opony do motocykli, Opony rowerowe, Opony rowerowe 
bezdętkowe, Osłony łańcucha do rowerów, Osłony [listwy] 
na nadkola, Zębatki do przerzutek [części rowerów], Zestawy 
naprawcze do dętek, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Zestawy hamulcowe do pojazdów, Widelce [części rowero-
we], Widełki przednie do motocykli, Wentyle do opon, Układy 
napędowe [części rowerowe], Układy zawieszenia do rowe-
rów, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy 
do rowerów, Uchwyty kierownicy [części motocykli], Torby 
rowerowe, Trycykle, Tarcze hamulcowe, Taśma na rączki mo-
tocyklowe, Torby na bagażnik rowerowy, Torby na bagażniki 
motocyklowe, Torby na motocykl, Szprychy do kół pojazdów, 
Sztyce [części do pojazdów], Szosowe rowery wyścigowe, 
Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elek-
trycznie, Siodełka do motocykli, Siodełka do rowerów, Silniki 
do rowerów, Silniki do motocykli, Sakwy boczne motocyklo-
we, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, 
Rolki [koła pojazdów], Rowerki biegowe [pojazdy], Rowery, 
Rowery dziecięce, Rowery elektryczne, Rowery górskie, Ro-
wery jednokołowe, Rowery jednokołowe wyposażone w sil-
nik, Rowery na pedały, Rowery (Siodełka -), Rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, Ro-
wery trójkołowe dostawcze, Rowery wyposażone w silnik, 
Ramiona kół do motocykli, Ramy do motocykli, Ramy do ro-
werów, Quady, Przerzutki do rowerów, Pompki do rowerów, 
Pokrowce na siodełka do rowerów, Pokrowce na siodełka mo-
tocyklowe, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Pokrowce 
na opony, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pojazdy [sku-

tery] śnieżne, Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Pojazdy 
dwukołowe, Podpórki rowerowe, Podnóżki motocyklowe, 
Piasty kół, Pedały do motocykli, Pedały do rowerów, Części 
i akcesoria do pojazdów lądowych, 25 Artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, Bluzy sportowe, Buty dla motocyklistów, 
Buty do jazdy na rowerze, Buty motocyklowe, Buty narciar-
skie, Buty piłkarskie, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie 
sportowe], Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia 
głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Komplety spor-
towe, Kurtki, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki motocyklo-
we, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Nakrycia głowy, 
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Obuwie, Odzież, Odzież 
dla rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież gim-
nastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież sportowa, Odzież 
surfingowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież 
w stylu sportowym, Odzież wiatroszczelna, Rękawice moto-
cyklowe, Rękawiczki, Skarpetki sportowe, 28 Artykuły i sprzęt 
sportowy, 35 Usługi sprzedaży różnorodnych towarów 
w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również po-
przez Internet i sprzedaż wysyłkową następujących towa-
rów: Środki czyszczące, Kaski dla rowerzystów, Kaski moto-
cyklowe, Kaski narciarskie, Kaski ochronne dla motocykli-
stów, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski snowboardo-
we, Okulary dla rowerzystów, Okulary przeciwsłoneczne, 
Amortyzatory do motocykli, Amortyzatory do rowerów, 
Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Bagażniki dla 
motocykli, Bagażniki dla rowerów, Bieżniki do opon, Blokady 
hamulców tarczowych do motocykli, Błotniki, Blokady kie-
rownicy, Chlapacze [błotniki] do rowerów, Części i akcesoria 
do pojazdów, Części konstrukcyjne do motocykli, Części kon-
strukcyjne rowerów, Dętki, Dopasowane pokrowce na moto-
cykle, Dopasowane pokrowce na rowery, Dzwonki do moto-
cykli, Dzwonki do rowerów, Elektryczne motocykle, Hamulce 
[części rowerów], Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), 
Hulajnogi z pedałami, Kierownice do motocykli, Kierownice 
do rowerów, Kierunkowskazy do pojazdów, Kierunkowskazy 
do rowerów, Klaksony do pojazdów, Kierownice, Koła do mo-
tocykli, Koła do rowerów, Koła łańcuchowe do motocykli, Koła 
łańcuchowe do rowerów, Koła zębate [części rowerowe], Koła 
zębate do napędów motocyklowych, Kołpaki, Korby rowero-
we, Korby do motocykli, Lądowe pojazdy i środki transportu, 
Łańcuchy [części rowerów], Łańcuchy do motocykli, Łatki 
do naprawy opon, Linki hamulcowe [części motocykli], Linki 
hamulcowe do rowerów, Lusterka do pojazdów, Mechanizmy 
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Minirowery, 
Motocykle, Motocykle do motocrossu, Motorowery, Nóżki 
do rowerów, Nóżki motocyklowe, Noski rowerowe, Obręcze 
kół do motocykli, Obręcze kół do rowerów, Obręcze kół 
do pojazdów, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów, 
Ochraniacze zderzaków do pojazdów, Ochronne pokrowce 
do pojazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojaz-
dów [dopasowane], Okrycia siodełek do rowerów, Opony, 
Opony do motocykli, Opony rowerowe, Opony rowerowe 
bezdętkowe, Osłony łańcucha do rowerów, Osłony [listwy] 
na nadkola, Zębatki do przerzutek [części rowerów], Zestawy 
naprawcze do dętek, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Zestawy hamulcowe do pojazdów, Widelce [części rowero-
we], Widełki przednie do motocykli, Wentyle do opon, Układy 
napędowe [części rowerowe], Układy zawieszenia do rowe-
rów, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy 
do rowerów, Uchwyty kierownicy [części motocykli], Torby 
rowerowe, Trycykle, Tarcze hamulcowe, Taśma na rączki mo-
tocyklowe, Torby na bagażnik rowerowy, Torby na bagażniki 
motocyklowe, Torby na motocykl, Szprychy do kół pojazdów, 
Sztyce [części do pojazdów], Szosowe rowery wyścigowe, 
Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elek-
trycznie, Siodełka do motocykli, Siodełka do rowerów, Silniki 
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do rowerów, Silniki do motocykli, Sakwy boczne motocyklo-
we, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, 
Rolki [koła pojazdów], Rowerki biegowe [pojazdy], Rowery, 
Rowery dziecięce, Rowery elektryczne, Rowery górskie, Ro-
wery jednokołowe, Rowery jednokołowe wyposażone w sil-
nik, Rowery na pedały, Rowery (Siodełka -), Rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, Ro-
wery trójkołowe dostawcze, Rowery wyposażone w silnik, 
Ramiona kół do motocykli, Ramy do motocykli, Ramy do ro-
werów, Quady, Przerzutki do rowerów, Pompki do rowerów, 
Pokrowce na siodełka do rowerów, Pokrowce na siodełka mo-
tocyklowe, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Pokrowce 
na opony, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pojazdy [sku-
tery] śnieżne, Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Pojazdy 
dwukołowe, Podpórki rowerowe, Podnóżki motocyklowe, 
Piasty kół, Pedały do motocykli, Pedały do rowerów, Części 
i akcesoria do pojazdów lądowych, Artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, Bluzy sportowe, Buty dla motocyklistów, 
Buty do jazdy na rowerze, Buty motocyklowe, Buty narciar-
skie, Buty piłkarskie, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie 
sportowe], Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia 
głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Komplety spor-
towe, Kurtki, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki motocyklo-
we, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Nakrycia głowy, 
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Obuwie, Odzież, Odzież 
dla rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież gim-
nastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież sportowa, Odzież 
surfingowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież 
w stylu sportowym, Odzież wiatroszczelna, Rękawice moto-
cyklowe, Rękawiczki, Skarpetki sportowe, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, Broszury, 
Czasopisma branżowe, Drukowane ulotki informacyjne, Ka-
lendarze, Katalogi, Książki, Nalepki, Prospekty, Publikacje dru-
kowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Ter-
minarze, Usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, 
wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, 
Organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, Pokazy towarów, Reklama 
i marketing, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich 
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych 
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowy-
mi, Reklamy radiowe i telewizyjne.

(210) 526457 (220) 2021 03 22
(731) JOCZ KATARZYNA, Giżycko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALM POLE DANCE STUDIO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.01.12, 02.03.02, 
02.03.05, 02.03.08

(510), (511) 41 Nauka tańca na rurze, Nauczanie, trening i in-
struktaż sportowy, Szkolenie sportowe, Sport i fitness.

(210) 526530 (220) 2021 03 23
(731) BUJAK DARIUSZ PROBITUM, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FD FLOORDO

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 37 Nakładanie wylewki posadzkowej.

(210) 526545 (220) 2021 03 22
(731) LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wypo-
sażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury 
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury 
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego, 
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do central-
nego ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy 
i gazów, Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty kon-
strukcyjne, Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastome-
rowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe 
do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
Metalowe rury do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody 
pitnej, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urządzenia do dostar-
czania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania 
wody, Urządzenia do regulacji wody, Zawory do wody, 
Urządzenia do redukcji ciśnienia wody, Zespoły do uzdat-
niania wody, Aparatura i instalacje do uzdatniania wody, 
17 Niemetalowe giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie 
do nich w tym zawory, Rury izolowane niemetalowe, 
Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury 
podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków w sys-
temach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody, 
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, 
Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łącz-
niki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierście-
nie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne 
i zawory do nich, Rury kamionkowe, ceramiczne i odpły-
wowe, Niemetalowe rury ściekowe, drenażowe, odwad-
niające, Rury odpadowe z materiałów niemetalowych, 
Rury niemetalowe stosowane w budownictwie, Rury 
wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, 
Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy 
budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i be-
tonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, Niemetalowe 
materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorni-
ków wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty 
budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty wodood-
porne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
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Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace bu-
dowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, 
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowla-
nego, Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni 
oraz rurociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów 
uzdatniania wody.

(210) 526546 (220) 2021 03 22
(731) LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO-AM
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wypo-
sażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury 
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury 
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego, 
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego 
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, 
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, 
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do beto-
nu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury 
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnienio-
we zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pit-
nej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia 
do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do reduk-
cji ciśnienia wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura 
i instalacje do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie 
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory, 
Rury izolowane niemetalowe, Rury niemetalowe do na-
wadniania, Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze 
do naprawy przecieków w systemach chłodzenia wody, 
Filtry do uzdatniania wody, Płyty izolacyjne, Płyty z polie-
stru do celów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, 
Niemetalowe opaski i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic 
syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemeta-
lowe rury sztywne i zawory do nich, Rury kamionkowe, ce-
ramiczne i odpływowe, Niemetalowe rury ściekowe, drena-
żowe, odwadniające, Rury odpadowe z materiałów nieme-
talowych, Rury niemetalowe stosowane w budownictwie, 
Rury wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, 
Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy 
budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i be-
tonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, Niemetalowe 
materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorni-
ków wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty 
budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty wodood-
porne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace bu-
dowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, 
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, 
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz ru-
rociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdat-
niania wody.

(210) 526547 (220) 2021 03 22
(731) LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) DUKO-PLATE
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wypo-
sażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury 
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury 
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego, 
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego 
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, 
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, 
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do beto-
nu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury 
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe 
zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Pie-
cyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regula-
cji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia 
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje 
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane 
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemeta-
lowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków 
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody, 
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Pły-
ty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Po-
włoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodosz-
czelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich, 
Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe 
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe 
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane 
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z two-
rzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, ma-
teriały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, 
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemeta-
lowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty 
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace 
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, 
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, 
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz ruro-
ciągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania 
wody.

(210) 526549 (220) 2021 03 22
(731) LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO-RING
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wypo-
sażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury 
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury 
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego, 
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego 
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, 
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, 
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do beto-
nu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury 
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe 
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zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Pie-
cyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regula-
cji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia 
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje 
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane 
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemeta-
lowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków 
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody, 
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Pły-
ty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Po-
włoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodosz-
czelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich, 
Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe 
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe 
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane 
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z two-
rzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, ma-
teriały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, 
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemeta-
lowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty 
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace 
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, 
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, 
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz ruro-
ciągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania 
wody.

(210) 526550 (220) 2021 03 22
(731) LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO IN
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wypo-
sażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury 
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury 
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego, 
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego 
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, 
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, 
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do beto-
nu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury 
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe 
zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Pie-
cyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regula-
cji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia 
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje 
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane 
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemeta-
lowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków 
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody, 
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Pły-
ty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Po-
włoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodosz-
czelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich, 

Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe 
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe 
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane 
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z two-
rzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, ma-
teriały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, 
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemeta-
lowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty 
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace 
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, 
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, 
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz ruro-
ciągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania 
wody.

(210) 526552 (220) 2021 03 22
(731) LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DNTR
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wypo-
sażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury 
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury 
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego, 
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego 
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, 
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, 
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do beto-
nu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury 
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe 
zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Pie-
cyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regula-
cji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia 
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje 
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane 
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemeta-
lowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków 
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody, 
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Pły-
ty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Po-
włoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodosz-
czelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich, 
Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe 
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe 
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane 
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z two-
rzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, ma-
teriały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, 
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemeta-
lowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty 
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace 
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budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, 
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, 
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz ruro-
ciągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania 
wody.

(210) 526553 (220) 2021 03 22
(731) LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DNTR PU
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wypo-
sażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury 
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury 
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego, 
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego 
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, 
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, 
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do beto-
nu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien, 
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury 
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnienio-
we zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pit-
nej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia 
do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji 
ciśnienia wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i in-
stalacje do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, 
rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izo-
lowane niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, 
Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy 
przecieków w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdat-
niania wody, Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izo-
lacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski 
i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierście-
nie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i za-
wory do nich, Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, 
Niemetalowe rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury 
odpadowe z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe 
stosowane w budownictwie, Rury wodociągowe i kanaliza-
cyjne z tworzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, 
Rury, materiały i elementy budowlane z piasku, kamienia, 
skał, gliny, minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje 
przenośne, Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, 
wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, 
Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izola-
cyjne, Płyty wodoodporne niemetalowe, Obudowy prze-
pompowni, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace 
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, Usługi 
inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, Naprawcze 
roboty budowlane, Renowacje studni oraz rurociągów, Naprawa 
lub konserwacja do systemów uzdatniania wody.

(210) 526674 (220) 2021 03 25
(731) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Korzeniew

(540) (znak słowny)
(540) SPOT-EX
(510), (511) 3 Odplamiacze, Odplamiacze do tkanin.

(210) 526676 (220) 2021 03 25
(731) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Korzeniew

(540) (znak słowny)
(540) DR OXY-STERIL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki 
bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji po-
wietrza, Materiały i środki opatrunkowe.

(210) 526677 (220) 2021 03 25
(731) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Korzeniew

(540) (znak słowny)
(540) DR MANUSTERIL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki 
bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji po-
wietrza, Materiały i środki opatrunkowe.

(210) 526678 (220) 2021 03 25
(731) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Korzeniew

(540) (znak słowny)
(540) TECTONIK
(510), (511) 5 Środki odstraszające owady.

(210) 526690 (220) 2021 03 25
(731) PALIKOT JANUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Wódka Kraft Palikot
(510), (511) 33 Wódki.

(210) 526692 (220) 2021 03 25
(731) PALIKOT JANUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Whisky Palikot
(510), (511) 33 Whisky.

(210) 526736 (220) 2021 03 25
(731) JASIŃSKI BARTŁOMIEJ, Latoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cough Family 420

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 526753 (220) 2021 03 26
(731) SOKOŁOWSKA LUIZA CHALLENGER, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRUNT TO INWESTYCJA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizję.

(210) 526983 (220) 2021 04 01
(731) ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23
(510), (511) 9 Kable elektryczne, Kable optyczne [światłowody], 
Osprzęt kablowy: mufy, głowice, złączniki, końcówki, Instalacje 
elektryczne, Urządzenia elektryczne do dozorowania tempe-
ratury, drgań, dźwięku, ciśnienia, Elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Optycz-
ne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Osprzęt dla światłowodów, 
Urządzenia aktywne dla światłowodów, 37 Usługi w zakresie 
naprawy, konserwacji i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, 
38 Usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, usłu-
gi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usługi komunikacyjne 
świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty elektro-
nicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usłu-
gi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji 
o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez termi-
nale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć 
światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicz-
nej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, 
usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do In-
ternetu oraz do sieci komputerowych osobom trzecim, usługi 
w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trze-
cim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla osób 
trzecich, usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez tele-
wizję kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi 
w zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej ob-
cym operatorom, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem tele-
fonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale kom-
puterowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nada-
wania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu 

do globalnych sieci komputerowych, 41 Usługi rozrywkowe 
i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadza-
nia szkoleń, warsztatów, konkursów, wystaw za wyjątkiem wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych i konferencji zwią-
zanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, Usługi 
w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych 
i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi 
w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedial-
nych nośników audiowizualnych, Publikacje on-line, 42 Usługi 
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Inter-
netu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania 
stron internetowych osobom trzecim, Doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wy-
szukiwarek internetowych, Doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, Programowanie komputerowe, Projektowanie 
systemów komputerowych, Aktualizacja, instalacje, powielanie, 
projektowanie, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, Aktualizacja, opracowanie, 
doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
miejsca na serwerze, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi zabezpieczające Internet przed niepożądanym użyciem 
przez dzieci, Usługi w zakresie prowadzenia kawiarenek interne-
towych (wynajem komputerów).

(210) 527067 (220) 2021 03 30
(731) CIEPŁY HUBERT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zespół muzyczny COOL band KRAKÓW

(531) 27.01.01, 02.01.02, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 22.01.06, 
29.01.12

(510), (511) 41 Występy grup muzycznych na żywo, Wystę-
py muzyczne i piosenkarskie, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez grupy muzyczne, Usługi artystów estradowych, Kie-
rownictwo artystyczne artystów estradowych, Koncerty mu-
zyczne na żywo, Obsługa koncertów muzycznych, Organizo-
wanie imprez muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi w zakresie rejestracji 
dźwięku i obrazu, Publikowanie (w tym drogą elektroniczną) 
utworów muzycznych, Publikowanie (w tym drogą elektro-
niczną) utworów audio-wizualnych.

(210) 527129 (220) 2021 03 30
(731) HAMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Broda Głowa HAMSKI BARBER
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(531) 02.09.12, 25.03.03, 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, strzyżenie i golenie  
brzytwą.

(210) 527151 (220) 2021 03 31
(731) HUMAN ARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLODOK

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie mul-
timedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Pro-
gramy komputerowe, programy do prowadzenia gier kompu-
terowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa 
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki 
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, ar-
tykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Pod-
pisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, 
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nie-
oprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne 
narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjo-
nerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, 
Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do druko-
wania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Mate-
riały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i za-
bawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry 
komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane do użytku 
z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastycz-
ne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 32 Napoje, 
Soki, Woda, Woda mineralna, 35 Usługi reklamowe, Produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam ra-
diowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Interne-
tu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, Usługi marketingu i public relations, Merchandising, 
Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w skle-

pie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub tele-
sklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, 
Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przeka-
zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, 
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli-
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego 
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłosze-
niowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, 
Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi 
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, 
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szko-
leń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier od-
twarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komuni-
kacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja 
filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, 
telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncer-
tów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarzą-
dzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów muzycz-
nych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów 
śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne 
na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci 
koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów kon-
certowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncer-
towych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi 
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia witryn internetowych, Doradztwo kompu-
terowe, projektowanie graficzne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527152 (220) 2021 03 31
(731) HUMAN ARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLODOK
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(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficz-
ne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki 
do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fo-
tografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przecho-
wywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjoner-
skie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do foto-
grafii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier 
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Na-
krycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż 
telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, 
Gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjny-
mi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych 
klasach), Ozdoby choinkowe, 32 Napoje, Soki, Woda, Woda 
mineralna, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, 
Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, Usługi marketingu i public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, 
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyj-
nych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, 
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożyw-
czych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wie-
lobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja 
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, 
naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizo-
wanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału 
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywa-

nie informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi 
teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line in-
teraktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług te-
letekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron in-
ternetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisa-
nie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, mon-
taż i produkcja programów i imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania 
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowa-
nie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych 
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowa-
nie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncer-
tami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów 
muzycznych, Organizowanie koncertów muzycznych, Pre-
zentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpie-
wu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne 
na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w po-
staci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji 
biletów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem ra-
dia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji 
biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w zakresie 
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowa-
nia i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie graficzne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527170 (220) 2021 03 30
(731) MADPOL B. ŚLUSARSKA, R. MATERNA  

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) MADSOL
(510), (511) 1 Emulgatory do stosowania w produkcji żyw-
ności, Białka spożywcze jako surowce, Białka regulacyjne 
do użytku przemysłowego, Dodatki chemiczne do prze-
twórstwa mięsnego, Emulgatory do kiełbas, Preparaty 
do zmiękczania mięsa, Emulgatory stosowane w przemyśle 
przetwórstwa spożywczego, Produkty chemiczne do utrzy-
mywania świeżości i konserwacji żywności, Stabilizator pro-
duktów używany do konserwowania żywności, Preparaty 
do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, Preparaty 
do sporządzania solanek nastrzykowych i zalewowych, Środ-
ki stabilizujące do żywności.

(210) 527171 (220) 2021 03 30
(731) MADPOL B. ŚLUSARSKA, R. MATERNA  

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
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(540) MADMIX
(510), (511) 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Ekstrakty 
przypraw, Przyprawy spożywcze, Przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), Przyprawy w proszku, Dodatki smakowe i przy-
prawy, Aromaty do żywności.

(210) 527186 (220) 2021 04 01
(731) OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSMAN seria profesjonalna dla każdego silikony 

piany impregnaty kleje

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Impregnaty do drewna, kleje budowlane, 
2 Barwniki i bejce do drewna, emalie i lakiery, farby emulsyj-
ne, preparaty do konserwacji drewna, taśmy antykorozyjne, 
17 Farby izolacyjne, szczeliwa do połączeń, taśmy i materiały 
uszczelniające do drzwi i okien, uszczelki i złącza budowlane, 
żywice akrylowe i syntetyczne jako półprodukt, 19 Bitumicz-
ne produkty dla budownictwa, materiały ogniotrwałe, spo-
iwa do murów, zaprawy murarskie.

(210) 527251 (220) 2021 04 08
(731) PWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBeRTé 33

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, 
konferencji, podróży studyjnych i imprez rozrywkowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych 
i rozrywkowych, Kształcenie ustawiczne, Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Publikowanie, Przygotowywanie tek-
stów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania on-line, 
Usługi doradcze w zakresie publikowania, Konsultacje edy-
torskie, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, Nagrywa-
nie materiałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowa-
nie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Usługi trenerskie w zakresie 
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompe-
tencji, Usługi w zakresie budowania zespołu, Doradztwo 
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj-
ne], Coaching w zakresie życia osobistego, Treningi rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobiste-
go, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 43 Tym-
czasowe zakwaterowanie, Hotele, Pensjonaty, Rezerwacje 
hotelowe, Rezerwowanie noclegów, miejsc w pensjona-
tach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie noclegów, 
Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Hotele dla 
zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożycza-
nie namiotów, konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji 

wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, 
spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów 
szkoleniowych, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki 
dla osób starszych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i na-
pojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedze-
nia i napojów, Usługi barowe, Prowadzenie barów szybkiej 
obsługi, Usługi cukiernicze, Przygotowywanie żywności i na-
pojów na zamówienie oraz ich dostawa, Restauracje, Kafete-
rie, Kawiarnie.

(210) 527303 (220) 2021 04 06
(731) BEGOLDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świbie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEGOLDEN

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.09, 26.13.99
(510), (511) 37 Montaż instalacji fotowoltaicznych.

(210) 527304 (220) 2021 04 06
(731) BEGOLDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świbie
(540) (znak słowny)
(540) BEGOLDEN
(510), (511) 37 Montaż instalacji fotowoltaicznych.

(210) 527326 (220) 2021 04 09
(731) RENE COFFEE PADS MAGMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) PiKawa
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substy-
tutów kawy, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], 
Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Sub-
stytuty herbaty, Herbata nienaturalna, Herbata mrożona, 
Herbaty ziołowe [napary], Napoje sporządzone z herbaty, 
Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Mąka, produkty mączne i zbożowe, Ryż, Tapio-
ka, Makarony, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Chipsy 
[produkty zbożowe], Sosy, Sushi, Muesli, Musztarda, Ma-
jonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potrawy na bazie ryżu 
lub makaronu, Grzanki, 35 Zgrupowanie oraz wyekspo-
nowanie na rzecz osób trzecich towarów: kawa, herbata, 
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, nabo-
je/wkłady/pady/kapsułki kawowe pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać, dokonywać wyboru i kupować te 
towary, Usługi sprzedaży towarów: ekspresy oraz aparaty 
do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/pady/kapsuł-
ki kawowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów 



Nr  ZT28/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, prepa-
raty do sporządzania napojów na bazie kawy, substytuty 
herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty 
ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecz-
nicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszcze-
le, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukier-
nicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia, 
preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne 
i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze 
spożywcze, chipsy, sosy, sushi, muesli, musztarda, majo-
nez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub 
makaronu, grzanki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi oraz internetowymi, Doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, Zarządzanie biznesowe przed-
siębiorstwami franczyzowymi, 43 Usługi kawiarni, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(210) 527359 (220) 2021 04 07
(731) CIEPŁUCHA-KOWALSKA ANNA GOSPODARSTWO 

SZKÓŁKARSKIE, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CJ ZDROWO ZAKRĘCONE

(531) 05.07.09, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 29 Przetwory owocowe z borówki.

(210) 527404 (220) 2021 04 13
(731) BADOWSKI DAMIR SPÓŁKA JAWNA, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) DAMIR
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Nieme-
talowe domy przenośne, Domy niemetalowe prefa-
brykowane, Domy z prefabrykatów [zestawy do mon-
tażu], 37 Usługi ogólnobudowlane, Budowa domów 
wielo oraz jednorodzinnych, budynków letniskowych 
i gospodarczych, budynków użyteczności publicznej, 
budynków produkcyjnych i przemysłowych, małej ar-
chitektury oraz innych obiektów budowlanych, Usługi 
budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Prace 
remontowe, Prace konserwacyjne, Prace wykończenio-
we, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi informacji 
oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i napra-
wa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, 
Uszczelnianie budynków, Zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią, Instalowanie i naprawa urządzeń prze-
ciwwłamaniowych, Usługi generalnego wykonawcy 
i inwestora zastępczego robót budowlanych.

(210) 527437 (220) 2021 04 09
(731) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) nowości GASTRONOMICZNE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 9 Gazety elektroniczne do pobrania, Czasopi-
sma elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania 
w postaci magazynów, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Publikacje elektroniczne, do po-
brania, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 
16 Gazety, Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe, 
Czasopisma fachowe, Publikacje drukowane, Publikacje 
promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje periodyczne 
drukowane, 35 Reklama w czasopismach, Reklama w cza-
sopismach, broszurach i gazetach, Zapewnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze-
tach i magazynach, Publikacja reklam, Przygotowywanie pu-
blikacji reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów re-
klamowych, Publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, Usługi w zakresie publi-
kowania tekstów reklamowych, Elektroniczne publikowanie 
druków w celach reklamowych, Opracowywanie katalogów, 
spisów w celu publikacji w Internecie, Publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, 41 Publi-
kowanie gazety dla klientów w Internecie, Multimedialne 
wydania magazynów, Publikowanie multimedialne magazy-
nów, czasopism i gazet, Publikowanie, Usługi publikacji, Pu-
blikacja czasopism, Publikacja broszur, Publikacje multime-
dialne, Publikowanie czasopism, Publikowanie elektroniczne, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publiko-
wanie czasopism internetowych, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Udostępnianie publikacji on-line, Przygotowywa-
nie tekstów do publikacji, Publikacja gazet elektronicznych 
on-line, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Usługi w zakresie 
publikacji biuletynów, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Pu-
blikowanie druków w formie elektronicznej, Usługi w zakre-
sie publikowania on-line, Udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
czasopism, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobra-
nia], Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
[niepobieralnych], Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, Usługi konsultacyjne związane z publi-
kowaniem tekstów pisanych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja 
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
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Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacja treści re-
dakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publi-
kowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, Konferencje (Organizowanie 
i prowadzenie -), Organizowanie konferencji, Prowadzenie 
konferencji biznesowych, Organizowanie i obsługa kon-
ferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Usługi 
w zakresie konferencji, Organizowanie spotkań i konferencji, 
Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(210) 527447 (220) 2021 04 09
(731) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

(531) 11.01.01, 11.01.05, 26.02.07, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie konferencji, Prowadzenie konferencji bizne-
sowych, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowa-
nie seminariów i konferencji, Usługi w zakresie konferencji, 
Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konfe-
rencji związanych z biznesem, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzanie konfe-
rencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji na temat biznesu i handlu, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem konferencji.

(210) 527477 (220) 2021 04 13
(731) KLARWOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa
(540) (znak słowny)
(540) HELIX
(510), (511) 11 Zmiękczacze do wody [urządzenia].

(210) 527526 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) REGIONALIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 Mięso, Drób, Dziczyzna Ekstrakty mięsne, 
Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Nabiał i substytuty nabia-
łu, Jaja, Mleko, Ser, Masło, Jogurt i inne produkty mleczne, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych 
za pośrednictwem Internetu.

(210) 527547 (220) 2021 04 14
(731) HARMONYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARMONY MED

(531) 02.01.16, 02.01.22, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.01, 26.04.03, 
26.04.07, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Orga-
nizacja działalności gospodarczej, Zarządzanie administra-
cyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne 
w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów 
na konsultacje, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Szkolenia edukacyjne, Edukacyjne usługi doradcze, Kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szko-
leniowe w zakresie badań i rozwoju, Nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Nauczanie 
w zakresie sposobów odżywiania, Organizacja szkoleń, Orga-
nizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadze-
nie wykładów w celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów 
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Świadczenie 
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenia i naucza-
nie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w zakresie utrzymy-
wania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie w zakresie zdro-
wia i wellness, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne 
dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju 
duchowego, Usługi edukacyjne związane z zabiegami tera-
peutycznymi, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja i redagowanie 
książek, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publi-
kowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Usługi edukacyjne związane z jogą, Prowadzenie 
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zajęć w zakresie odżywiania, 42 Usługi badawcze w dziedzi-
nie medycyny i farmakologii, Badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania medyczne, Badania dotyczące środków 
farmaceutycznych, Badania i rozwój w zakresie nauki, Bada-
nia kliniczne, Badania naukowe do celów medycznych, Do-
radztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo 
w zakresie farmakologii, Doradztwo związane z badaniami 
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, Doradztwo związane 
z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produk-
tów farmaceutycznych, Medyczne badania naukowe, Ocena 
produktów farmaceutycznych, Udostępnianie informacji 
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich lecze-
nia, Udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych 
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, Udzie-
lanie informacji na temat badań medycznych i naukowych 
w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 44 Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo w za-
kresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, Opieka medyczna i zdrowotna, Muzykotera-
pia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, 
Masaż, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Poradnictwo 
żywieniowe, Planowanie i nadzorowanie diety, Opieka zdro-
wotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie infor-
macji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Usługi 
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, 
Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez te-
lefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi świadczone 
przez dietetyków, Usługi terapeutyczne, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w za-
kresie leczenia bezsenności, Analiza zachowania do celów 
medycznych, Badania psychologiczne, Badanie osobowości 
do celów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psycho-
logicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości me-
dycznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychia-
tryczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przepro-
wadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, 
Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów 
medycznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, 
Psychoterapia holistyczna, Sporządzanie raportów psycho-
logicznych, Testy psychiatryczne, Udzielanie informacji do-
tyczących modyfikacji zachowania, Zapewnianie leczenia 
psychologicznego, Usługi w zakresie psychologii dla osób 
indywidualnych i grup, Usługi w zakresie ocen i badań psy-
chologicznych, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psy-
choterapeuty, Usługi psychologów, Usługi psychiatryczne, 
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy 
psychologicznej.

(210) 527623 (220) 2021 04 16
(731) RYBAK JACEK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FUTURON
(510), (511) 12 Statki, statki wodne, statki wodne z napędem 
wodorowym.

(210) 527628 (220) 2021 04 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FIT KING ENERGY

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Suplementy diety, 
Białkowe suplementy diety, Suplementy diety zawierają-
ce białko, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla sportow-
ców, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania-
mi dietetycznymi, Dodatki dietetyczne, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Mieszanki 
do picia będące suplementami diety, Lecznicze napoje mi-
neralne, Koktajle białkowe, Dodatki odżywcze, Uzupełniają-
ce dodatki do żywności zwłaszcza dla sportowców, głów-
nie składające się z protein, węglowodanów, hydrolizatów, 
substancji witalizujących, witamin, substancji mineralnych, 
wyżej wymienione towary także w postaci proszków, granu-
latów, tabletek, kapsułek, past, batonów i w postaci płynnej 
do celów niemedycznych, Suplementy odżywcze na bazie 
białkowej i węglowodanowej, Suplementy żywnościowe 
dla sportowców, składające się głównie z protein, 30 Batony 
zbożowe i energetyczne, Pasty czekoladowe, Kremy na ba-
zie kakao w postaci past do smarowania, Ciastka, Chrupiące 
ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, Artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia 
deserów, Aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], 
Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki owsiane, Ba-
toniki muesli, Batoniki, Bułki, Ciasta, Ciasta z kremem, Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Dania na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci 
zagęszczonych sosów, Gotowe sosy, Herbatniki, Koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, Napoje zawierające 
czekoladę, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część 
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Przekąski spo-
rządzone z produktów zbożowych, 32 Napoje zawierające 
witaminy, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje dla spor-
towców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napo-
je proteinowe, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje dla sportow-
ców zawierające elektrolity, 35 Usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w zakresie batonów energetyzujących stano-
wiących zamienniki posiłków zawierających dodatki od-
żywcze, batonów proteinowych wzbogaconych o składniki 
odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych, suple-
mentów diety, białkowych suplementów diety, suplemen-
tów diety zawierających białko, suplementów diety składa-
jące się z aminokwasów, suplementów diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, Odżywczych suplementów diety, 
suplementów diety dla sportowców, dodatków dietetycz-
nych, preparatów białkowych, preparatów proteinowych, 
substancji odżywczych na bazie białkowej i węglowodano-
wej, mleka i produktów mlecznych, ekstraktów do żywności 
dla sportowców, składających się głównie z protein, artyku-
łów spożywczych i uzupełniających dodatków do żywności 
zwłaszcza dla sportowców, głównie składających się z prote-
in, Węglowodanów, hydrolizatów, substancji witalizujących, 
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witamin, substancji mineralnych, Wyżej wymienione towary 
także w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek, 
past, batonów i w postaci płynnej do celów niemedycznych, 
Batonów zbożowych i energetycznych, past czekoladowych, 
kremów na bazie kakao w postaci past do smarowania, ciast, 
artykułów spożywczych ze słodzika do słodzenia deserów, 
aromatów z owoców [inne niż olejki eteryczne], Batoników 
z nadzieniem czekoladowym, bułek, ciast, naturalnych sło-
dzików, polew cukierniczych, produktów pszczelich, dodat-
ków smakowych w postaci zagęszczonych sosów, gotowych 
sosów, herbatników, koncentratów warzywnych stosowa-
nych jako przyprawy, Napoi zawierających czekoladę, nie-
leczniczych słodyczy do zastosowania jako część diety po-
legającej na kontrolowaniu kalorii, przekąsek sporządzonych 
z produktów zbożowych, Napojów energetycznych, napo-
jów izotonicznych, napojów z soków owocowych, nektarów 
owocowych, napoi zawierające witaminy, napoi owocowych 
niealkoholowych, napoi dla sportowców, napoi energety-
zujących, napoi izotonicznych, napoi proteinowych, napoi 
energetyzujących zawierających kofeinę, Niegazowanych 
napoi bezalkoholowych, napoi wzbogaconych substancja-
mi odżywczymi, napoi na bazie orzechów i soi, napoi na ba-
zie owoców lub warzyw, napoi dla sportowców zawierające 
elektrolity, W tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż  
on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, Rekla-
ma, Reklama radiowa, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Promocja sprzedaży powyższych towarów i świad-
czonych usług.

(210) 527665 (220) 2021 04 18
(731) WOJDOWSKA EDYTA, Kościan
(540) (znak słowny)
(540) WER DANCE
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
41 Szkoły tańca, Nauka tańca, Udzielanie lekcji tańca.

(210) 527677 (220) 2021 04 14
(731) FENIX LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badaw-
cze, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania 
i rozwój w zakresie nauki, Udzielanie informacji i danych 
związanych z badaniami i rozwojem medycznym i wetery-
naryjnym.

(210) 527678 (220) 2021 04 14
(731) FENIX PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bytkowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenixPET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Preparaty do ką-
pieli dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Aero-
zole pielęgnujące dla zwierząt, Szampony dla zwierząt [nie-
lecznicze preparaty pielęgnacyjne], Szampony dla zwierząt 
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], Środki 
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki do usuwania 
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Niemedyczne 
płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 5 Preparaty 
weterynaryjne, Preparaty i substancje weterynaryjne, Środ-
ki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Dietetyczna żywność przystosowa-
na do użytku weterynaryjnego, Dietetyczne substancje 
przystosowane do użytku weterynaryjnego, Suplementy 
diety, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety dla 
zwierząt domowych, Suplementy diety do celów wetery-
naryjnych, Probiotyki (suplementy), Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suplementy wita-
minowe i mineralne dla zwierząt domowych, Mineralne 
suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do karm do ce-
lów weterynaryjnych, Suplementy diety dla zwierząt do-
mowych w postaci przekąsek, Witaminy dla zwierząt, Wita-
miny dla zwierząt domowych, Preparaty do mycia zwierząt, 
Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt.

(210) 527761 (220) 2021 04 19
(731) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI 

EVEREST, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW LIKIER 

KARKONOSKI 1810

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.11.99, 07.01.03, 06.01.02
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Na-
poje alkoholowe zawierające owoce, Napoje alkoholowe 
z wyjątkiem piwa, Wódka, Alkohole ryżowe, Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Cydr, Destylowane na-
poje, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż 
na bazie piwa, Wino.

(210) 527766 (220) 2021 04 19
(731) CEJROWSKI PAWEŁ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) C § OD 1979 ROKU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.20
(510), (511) 45 Usługi adwokackie, Doradztwo w zakresie 
sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w sporach 
sądowych, Usługi prawne świadczone w związku z procesa-
mi sądowymi, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Doradz-
two prawne, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo 
w sprawach małżeńskich, Porady prawne i zastępstwo pro-
cesowe, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzie-
lanie informacji sądowych, Usługi prawne.

(210) 527777 (220) 2021 04 20
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka Hej COCO!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.13.04, 05.01.12
(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), Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka.

(210) 527788 (220) 2021 04 21
(731) SOLVBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz 
do baz danych, 42 Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych.

(210) 527831 (220) 2021 04 21
(731) MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI regiony turystyczne NA STYKU KULTUR

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.17.11, 06.01.02
(510), (511) 35 Usługi organizowania targów i wystaw han-
dlowych, Reklama, 41 Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie balów, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie konkursów piękności, Organizowanie zawodów 
sportowych, Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawie-
nia teatralne [produkcja], Studia filmowe, Usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztu-
ki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi parków rozrywki, Usługi 
pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Wystawianie spek-
takli na żywo.

(210) 527879 (220) 2021 04 20
(731) MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MIVINO

(531) 27.01.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina.

(210) 527880 (220) 2021 04 20
(731) MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MIVINO

(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.07
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina.

(210) 527901 (220) 2021 04 22
(731) CHODOROWSKA URSZULA, Augustów
(540) (znak słowny)
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(540) FUTURON H2
(510), (511) 12 Katamarany, Jachty silnikowe, Elektrycznie 
napędzane pojazdy wodne, Łodzie, Jednostki pływające  
[łodzie i statki], Łodzie rekreacyjne, Statki wodne i katamara-
ny z napędem wodorowym.

(210) 527950 (220) 2021 04 20
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZTERY PORY ROKU Domowe Laboratorium

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne, półprodukt oraz 
ekstrakty środków naturalnych do samodzielnego przy-
gotowywania kosmetyków, 3  Kremy kosmetyczne, 
mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby 
kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do ką-
pieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy 
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakie-
ry do paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do włosów, 
odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki per-
fumeryjne, perfumy, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki 
do zębów, toniki, żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, 
preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczupla-
nie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty 
kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, prepara-
ty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty 
do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, 
błyszczyki, maskary, kremy do rąk, sztuczne paznokcie, 
tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.

(210) 528006 (220) 2021 04 24
(731) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki].

(210) 528028 (220) 2021 04 21
(731) WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) WONDERWAL CERAMIC

(531) 26.04.09, 26.11.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Płytki ceramiczne, ceramiczne płytki podło-
gowe, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki cera-
miczne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazu-
rowane ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne pytki na pod-
łogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, 
ceramiczne płytki podłogowe do budynków, płytki kamien-
ne, płytki gipsowe, płytki porcelanowe, płytki szklane, płytki 
ognioodporne, płytki kuchenne niemetalowe, płytki łazien-
kowe niemetalowe, płytki z gliny, półprzezroczyste płytki 
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe.

(210) 528061 (220) 2021 04 26
(731) KWOLEK MARTA STUDIO MAKIJAŻU 

PROFESJONALNEGO, Tyczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA RĘKODZIEŁA Kwiaty Polskie

(531) 05.13.25, 05.05.23, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 4 Świece, Świece stołowe, Świece zapachowe, 
Świece perfumowane, Zapachowe świece aromaterapeu-
tyczne, Świeczki, Świece okolicznościowe, Wosk do wyrobu 
świec, Wosk roślinny, Wosk [surowiec], Zestawy świeczek.

(210) 528131 (220) 2021 04 27
(731) WOŁOWSKI KRZYSZTOF, Pietrzykowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOLT GAMES

(531) 26.02.13, 01.15.03, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowa-
nie komputerowe], Gry wideo [gry komputerowe] w formie 
programów komputerowych zapisanych na nośnikach da-
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nych, Komputerowe gry losowe, Pobieralne gry komputero-
we, Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Interaktyw-
ne gry hazardowe udostępniane przez komputer lub platfor-
mę mobilną, Zaprogramowane gry wideo zawarte w kartri-
dżach [oprogramowanie komputerowe], 41 Gry oferowane 
w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry 
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 
Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy 
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.

(210) 528163 (220) 2021 04 26
(731) JAKUTOWICZ TOMASZ ORTHOKRATES, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WelcoMed

(531) 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi 
w zakresie leczenia chirurgicznego, Opieka medyczna i zdro-
wotna, Opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdro-
wia, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi 
medyczne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem 
pacjentów, Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Konsultacje medyczne.

(210) 528188 (220) 2021 04 27
(731) LGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LGF ENERGY

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Czujniki, detektory i instrumenty 
monitorujące, Kontrolery i regulatory, Urządzenia do monito-
rowania, Urządzenia do testowania i kontroli jakości, Alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Urzą-
dzenia zabezpieczające i ochronne, Fotowoltaiczne modu-
ły słoneczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, Ogniwa 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-

trycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, Matryce do paneli słonecznych, Baterie 
słoneczne do ponownego ładowania, Fotodiody, Urządze-
nia do magazynowania energii elektrycznej, Moduły sło-
neczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Baterie słoneczne, Kolektory słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Moduły fotowoltaiczne, Falowniki 
fotowoltaiczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Fotokomórki do użycia z oświetleniem bezpie-
czeństwa, Ogniwa i baterie elektryczne, Urządzenia fotowol-
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Panele słoneczne, Baterie słoneczne 
do użytku domowego, Akumulatory energii fotowoltaicz-
nej, Ogniwa słoneczne, Aparatura i urządzenia do groma-
dzenia elektryczności, Aparatura i urządzenia do sterowania 
przepływu energii elektrycznej, Komórki fotowoltaiczne, 
Ładowarki do baterii słonecznych, 35 Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze-
bującymi finansowania, Sprzedaż na rzecz osób trzecich 
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych 
i hurtowych urządzeń mierzących, wykrywających, moni-
torujących i kontrolujących, urządzeń nawigacyjnych, na-
prowadzających, lokalizacyjnych, urządzeń do namierzania 
celu i kartograficznych, urządzeń technologii informacyjnej 
i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, urzą-
dzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, 
czujników, detektorów i instrumentów monitorujących, 
kontrolerów i regulatorów, urządzeń do monitorowania, 
urządzeń do testowania i kontroli jakości, alarmów i urzą-
dzeń ostrzegawczych, aparatury sygnalizacyjnej, urządzeń 
zabezpieczających i ochronnych, fotowoltaicznych modu-
łów słonecznych, kalibrowanych referencyjnych ogniw foto-
woltaicznych, ogniw słonecznych z krzemu krystalicznego, 
ogniw słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, 
aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych do wytwa-
rzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fo-
towoltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, aparatury, urządzeń i kabli 
do zastosowania w elektryce, matryc do paneli słonecznych, 
baterii słonecznych do ponownego ładowania, fotodiod, 
urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, modułów 
słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania 
energii elektrycznej, baterii słonecznych do celów przemy-
słowych, przenośnych paneli słonecznych do wytwarzania 
energii elektrycznej, baterii słonecznych, kolektorów sło-
necznych do wytwarzania energii elektrycznej, modułów 
fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, paneli sło-
necznych do wytwarzania energii elektrycznej, fotokomórek 
do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, ogniw i baterii 
elektrycznych, urządzeń fotowoltaicznych do przekształca-
nia promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 
paneli słonecznych, baterii słonecznych do użytku domowe-
go, akumulatorów energii fotowoltaicznej, ogniw słonecz-
nych, aparatury i urządzeń do gromadzenia elektryczności, 
aparatury i urządzeń do sterowania przepływu energii elek-
trycznej, komórek fotowoltaicznych, ładowarek do baterii 
słonecznych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów 
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reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy 
rynkowe, Badania rynku, Badania opinii publicznej, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi 
w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom, 40 Wytwarzanie elektryczności z energii sło-
necznej, Montowanie produktów dla osób trzecich, Składa-
nie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, Produkcja 
na zamówienie elementów, urządzeń i obwodów półprze-
wodnikowych, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej, Wytwarzanie energii.

(210) 528193 (220) 2021 04 28
(731) SCHAEDEL PAULINA PS, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS

(531) 04.01.03, 04.01.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami.

(210) 528207 (220) 2021 04 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-HANDLOWE SOWOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHODY Sowosz

(531) 05.01.01, 05.01.10, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Schody drewniane.

(210) 528231 (220) 2021 04 28
(731) FRANKOWSKI WIESŁAW, Rokitnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRANKOWSKI DENTAL NATYCHMIASTOWA 

REKONSTRUKCJA UŚMIECHU

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi 
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradztwa dietetycz-
nego [medyczne], Usługi informacji medycznej świadczone 

za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
informacji medycznej, Usługi medyczne, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi obrazowania me-
dycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi poradnictwa 
medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki 
medycznej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi 
dentystyczne, Usługi z zakresu stomatologii, Usługi z zakresu 
protetyki stomatologicznej, Usługi z zakresu implantologii 
stomatologicznej, Wszczepianie implantów zębowych.

(210) 528254 (220) 2021 04 28
(731) PRESSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIK w edukacji

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Badanie rynku i opinii publicznej, badania i po-
szukiwania statystyczne, badanie w dziedzinie działalności go-
spodarczej, usługi wyszukiwania w komputerowych bazach 
danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie eksper-
tyz w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospo-
darczej, wycena działalności handlowej, pozyskiwanie danych 
do baz danych, prowadzenie i systematyzowanie komputero-
wych baz danych, reklama, w tym reklama prasowa, radiowa, 
telewizyjna, publikowanie i obróbka tekstów reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechniane 
ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
kampanii reklamowych, pomoc przy organizowaniu, zarzą-
dzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych i han-
dlowych, prognozowanie ekonomiczne, organizowanie kadry 
menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej, prowadzenie 
i dostarczanie informacji o firmach, usługi w zakresie marketin-
gu i prezentacji, nauczanie, szkolenia, specjalistyczne kursy, se-
minaria i konferencje w zakresie reklamy i marketingu, badania 
biznesowe, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodar-
czej w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji 
korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, pośrednictwo 
w kontaktach ze sobą potencjalnych inwestorów i przedsię-
biorców, potrzebujących wsparcia finansowego, usługi public 
relations, usługi wywiadu rynkowego, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt 
biznesowy, badania rynkowe, doradztwo w zakresie strategii 
komunikacyjnych public relations, reklama i doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, marketing ukierunkowany, 
negocjowanie umów biznesowych, optymalizacja stron inter-
netowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarcza, poszukiwania dotyczące patronatu, prezen-
towanie produktów w mediach w celu sprzedaży detalicznej, 
zestawienia statystyczne, telemarketing, 38 Prowadzenie 
agencji informacyjnych dostarczających aktualne informacje, 
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazo-
wych przy użyciu internetu i intranetu, łączność komputero-
wa przy użyciu terminali, rozpowszechnianie ogłoszeń przy 
użyciu łączy elektronicznych, usługi poczty elektronicznej, 
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usługi agencji prasowych, transfer strumieniowy danych, udo-
stępnianie forów internetowych on-line, przesyłanie wiado-
mości i obrazów wspomagane komputerowo, zapewnianie 
dostępu do baz danych i do globalnych sieci komputerowych, 
39 Dystrybucja gazet, czasopism, książek, dostarczanie wia-
domości, magazynowanie elektronicznych nośników danych 
i dokumentów, 41 Doradztwo zawodowe w zakresie eduka-
cji lub kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie 
i kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, szkoleń, zjazdów, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, gazet, cza-
sopism, periodyków, w tym publikacja elektroniczna on-line, 
produkcja i nagrywanie filmów, w tym na nośnikach, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, specjalistyczne kursy, 
kursy doszkalające, kursy korespondencyjne, szkolenie z wy-
korzystaniem internetu, intranetu i innych systemów informa-
tycznych, komputerowych i przesyłowych, usługi w zakresie 
wydawnictw innych niż reklamowe, kursy językowe, organi-
zowanie zawodów sportowych o charakterze rekreacyjnym, 
imprez plenerowych, przyjęć, spotkań towarzyskich związa-
nych z tematyką szkoleń, tłumaczenia tekstów, fotoreportaże, 
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, publikowanie on-line książek 
elektronicznych, publikacji i tekstów innych niż reklamowe, 
redagowanie i sprawdzanie tekstów innych niż reklamowe, 
sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, prowadzenie wyższych uczelni, w tym w systemie  
on-line, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, pro-
jektowanie i analizy oprogramowania komputerowego i sys-
temów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, aktualizowanie oprogramowania, projektowa-
nie i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych  
on-line, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, montowanie systemów komputerowych w celu 
wykrycia awarii, w tym przy użyciu zdalnego sterowania, od-
blokowywanie telefonów komórkowych, analizowanie opro-
gramowania komputerowego, analizy programów kompute-
rowych, chmury obliczeniowe, digitalizacja dokumentów, do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowa-
nia komputerowego, dostarczanie informacji o technologiach 
komputerowych i oprogramowaniu za pośrednictwem stron 
internetowych, elektroniczne monitorowanie kart kredyto-
wych w celu wykrywania oszustw w internecie i kradzieży toż-
samości w internecie, hosting serwerów i stron internetowych, 
instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego w ramach publikacji 
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, 
powielanie programowania komputerowego, projektowanie 
systemów i programów komputerowych, tworzenie platform 
komputerowych, udostępnianie wyszukiwarek komputerow-
cach, usługi doradcze w dziedzinach technologii kompute-
rowych, telekomunikacja, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
techniki informacyjnej, szyfrowanie danych, ochrona antywi-
rusowa, wynajem serwerów, 45 Doradztwo w zakresie od-
powiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego, monitoring praw własności intelektualnej 
dla celów doradztwa prawnego, udzielanie licencji w ramach 
publikacji oprogramowania, usługi alternatywnego rozwiązy-
wania sporów, usługi serwisów społecznościowych on-line, 
przygotowywanie dokumentów prawnych, zarządzanie pra-
wami autorskimi.

(210) 528268 (220) 2021 04 29
(731) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, 

Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FA Engineered nutrition MY WYZNACZAMY 

STANDARDY, INNI NAS NAŚLADUJĄ.

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.11
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy żyw-
nościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające kofeinę, Suplementy diety 
zawierające taurynę, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Dodatki odżywcze, Batony energetyzujące stanowiące za-
mienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napoje wi-
taminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Mieszan-
ki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Proszki jako 
zamienniki posiłków, Suplementy diety w płynie, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suple-
menty mineralne do żywności.

(210) 528274 (220) 2021 04 28
(731) CZERNICKI PIOTR, Biestrzynnik
(540) (znak słowny)
(540) Tre-rosso
(510), (511) 7 Układy paliwowe do pojazdów w tym mo-
tocykli, quadów, Pompy paliwowe do pojazdów w tym 
motocykli, quadów, Filtry do pojazdów w tym motocy-
kli, quadów, Dysze paliwowe, Zawory paliwowe, Pompy 
paliwowe, Silnikowe pompy paliwowe, Pompy paliwowe 
samonastawne, Pompy paliwowe do pojazdów lądowych, 
Pompy paliwowe do pojazdów mechanicznych, Układy 
paliwowe do silników spalinowych wewnętrznego spa-
lania, Filtry olejowe, Filtry bębnowe, Filtry paliwa, Filtry 
do maszyn, Filtry do silników, Filtry do gazów [maszyny], 
Filtry powietrza do silników, Filtry stanowiące części ma-
szyn, Filtry będące częściami silników, Filtry przeciwpyło-
we do odkurzaczy, Filtry oleju [części maszyn], Filtry oleju 
do silników, Filtry powietrza do silników samochodowych, 
Oczyszczacze powietrza [filtry] do silników, Filtry powie-
trza do silników motocyklowych, Rewersyjne filtry prze-
pływowe [części maszyn], Filtry do smarów [części ma-
szyn], Filtry [części maszyn lub silników], Filtry powietrza 
do celów mechanicznych, Filtry paliwa do silników pojaz-
dów, Filtry do silników spalinowych wewnętrznego spa-
lania, Worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Filtry 
oleju do silników elektrycznych i silników, Filtry do oczysz-
czania chłodzącego powietrza, do silników, Filtry mem-
branowe do użytku jako części maszyn, Filtry do gorących 
gazów, do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego 
spalania.

(210) 528275 (220) 2021 04 28
(731) CZERNICKI PIOTR, Biestrzynnik
(540) (znak słowny)
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(540) Vinse
(510), (511) 7 Sprzęgła rozrusznika do pojazdów w tym mo-
tocykli, quadów, Łożyska do pojazdów w tym motocykli, qu-
adów, Koła zębate układów rozrusznika do pojazdów w tym 
motocykli, quadów, Sprzęgła do obrabiarek, Sprzęgła wałów 
[maszyny], Sprzęgła do maszyn, Sprzęgła do urządzeń pneu-
matycznych, Jednokierunkowe sprzęgła do maszyn, Sprzę-
gła stałe do maszyn, Sprzęgła rozruchowe do maszyn, Sprzę-
gła do przyrządów rolniczych, Sprzęgła przeciążeniowe 
[części maszyn], Modularne sprzęgła do obrabiarek, Sprzęgła 
bezpieczeństwa do maszyn, Sprzęgła wałów jako części ma-
szyn, Sprzęgła metalowe do urządzeń hydraulicznych, Sprzę-
gła maszynowe [inne niż rurowe], Sprzęgła transmisji mocy 
do maszyn, Sprzęgła rozruchowe do pojazdów wodnych, 
Sprzęgła rozruchowe do pojazdów powietrznych, Sprzęgła 
hydrauliczne stanowiące części maszyn, Sprzęgła transmisji 
mocy do statków powietrznych, Sprzęgła transmisji mocy 
do statków morskich, Sprzęgła transmisji mocy do pojazdów 
wodnych, Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Sprzę-
gła wałów, nie do pojazdów lądowych, Sprzęgła bezpieczeń-
stwa [inne niż do pojazdów lądowych], Dźwignie sprzęgła, 
inne niż do pojazdów lądowych, Pompy sprzęgła, inne niż 
do pojazdów lądowych, Sprzęgła transmisji mocy [inne niż 
do pojazdów lądowych], Sprzęgła wolnych kół [inne niż 
do pojazdów lądowych], Sprzęgła i przekładnie do maszyn, 
inne niż do pojazdów lądowych, Tarcze do łożyska oporo-
wego sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Elementy 
sprzęgła i przekładni maszynowych (z wyjątkiem stosowa-
nych do pojazdów lądowych), Sprzęgła kłowe do połączeń 
typu wałek-wałek [inne niż do pojazdów lądowych], Ele-
menty sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do po-
jazdów lądowych, oraz części do nich, Łożyska, Oprawy 
łożyska, Łożyska kulkowe, Łożyska ślizgowe, Łożyska [części 
maszyn], Łożyska do maszyn, Łożyska do silników, Łożyska 
do wałów, Bieżnie łożyska kulkowego, Łożyska poprzeczne 
ślizgowe, Łożyska poprzeczno-wzdłużne, Łożyska ślizgowe 
wzdłużne, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska wałów 
[części maszyn], Łożyska z automatycznym smarowaniem, 
Obudowy na łożyska toczne, Łożyska kulkowe do maszyn, 
Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska kulkowe do sil-
ników, Łożyska wałeczkowe do maszyn, Łożyska kulkowe 
do deskorolek, Łożyska kulkowe do wrotek, Łożyska kulko-
we do łyżworolek, Łożyska przesuwne do maszyn, Łożyska 
wałeczkowe [części do maszyn], Łożyska do urządzeń bloku-
jących wał, Łożyska wałów do pomp próżniowych, Łożyska 
i tuleje [części maszyn], Łożyska do montażu [części maszyn], 
Krążki zawierające łożyska [części do maszyn], Tulejowe linio-
we łożyska kulkowe stosowane do ruchu liniowego, Tarcze 
do łożyska oporowego sprzęgła, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Łożyska z automatycznym smarowaniem do użytku 
w silnikach lotniczych i astronautycznych, Koła zębate wałka 
rozrządu, Koła zębate do maszyn, Koła zębate czołowe [części 
maszyn], Koła zębate do przekładni łańcuchowych, Koła zęba-
te do łańcuchów napędowych, Koła zębate śrubowe będące 
częściami maszyn, Koła zębate będące częściami do maszyn, 
Koła zębate śrubowe do celów przemysłowych, Koła zębate 
do przekładni zębatych pojazdów wodnych, Koła zębate wał-
ka rozrządu będące częściami rozrządu silnika, Przekładnie 
zębate z kołami zmianowymi stanowiące części maszyn, Roz-
ruszniki, Rozruszniki silników, Rozruszniki do pomp, Rozruszniki 
do silników, Rozruszniki do silników stałych, Elektroniczne roz-
ruszniki do silników, Rozruszniki nożne do motocykli, Rozrusz-
niki progresywne do silników asynchronicznych, Rozruszniki 
do napędów i silników, Rozruszniki do asynchronicznych elek-
trycznych silników klatkowych, Rozruszniki szarpane do silni-
ków innych niż do pojazdów.

(210) 528290 (220) 2021 04 30
(731) OGÓREK JAROSŁAW LABFARMA, Tomaszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEPAX VET LABFARMA

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i ar-
tykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 528296 (220) 2021 04 29
(731) REZLER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Turek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ BIAŁY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące.

(210) 528366 (220) 2021 05 03
(731) MARKOWSKA MAJA GASTRONOMKA, Kiełpin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN SHUSI BAR

(531) 05.03.14, 11.01.06, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach.

(210) 528396 (220) 2021 05 04
(731) KRZYWKOWSKI MARCIN, KOPACZYŃSKI MAREK 

MARTECH GRUPA NARZĘDZIOWA SPÓŁKA CYWILNA, 
Rzeszów
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VRX

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], 
Elektryczne kosiarki do trawy, Generatory prądu, Generato-
ry prądu przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące 
ciepło odpadowe, Generatory prądu wykorzystujące ogni-
wa słoneczne, Kosiarki, Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci 
przyczep do traktorów], Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiar-
ki do zarośli [maszyny], Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe 
[urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], 
Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Mechaniczne 
kosiarki do trawników, Piły [maszyny], Piły do gałęzi [silniko-
we], Piły o napędzie innym niż ręczny, Piły ręczne silnikowe, 
Piły silnikowe, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Piły taśmowe 
do drewna, Piły wyrzynarki, Piły z napędem mechanicznym, 
Pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, Pompy 
wody do pojazdów, Pompy wody do użytku w silnikach, 
Pompy, kompresory i dmuchawy, Przenośne generatory prą-
du elektrycznego, 8 Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Kosy obsługiwane ręcznie, Noże dla ogrodników, Noże 
ogrodnicze, Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce 
do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, 
Ostrza do noży, Ostrza do nożyc, Ostrza do pił, Piły do cięcia 
gałęzi, Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], Przycinacze 
do drzew [narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzę-
dzia ręczne], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne narzędzia 
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, 
Ręczne pompy do pompowania wody ze studni, Sekatory, 
Sekatory ogrodnicze, Ścinacze do żywopłotów [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Świdry, Świdry obrotowe [narzędzia 
obsługiwane ręcznie].

(210) 528468 (220) 2021 05 06
(731) K15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKOTOWSKI BAR MLECZNY

(531) 03.04.02, 03.04.24, 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Restauracje samoob-
sługowe, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-

-bary], Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakre-
sie barów szybkiej obsługi, Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Organizacja cateringu na imprezy 
urodzinowe.

(210) 528483 (220) 2021 05 05
(731) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Akumulatorki do powtórnego naładowania, 
Akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe, aku-
mulatory motocyklowe.

(210) 528504 (220) 2021 05 05
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) olimpia port archicom

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.16, 01.15.24, 26.03.06
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma typu, płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama 
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem 
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, 
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i spon-
sorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja 
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, 
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, mar-
ketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlo-
wych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materia-
łów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednic-
twem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia 
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,  
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń 
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Eksper-
tyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena 
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem za-
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kwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, 
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy 
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje 
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa 
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, In-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie 
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowa-
nie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków, 
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, pro-
jektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg do-
jazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentary-
zacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo bu-
dowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.

(210) 528506 (220) 2021 05 05
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) archicom daje więcej

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma typu, płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama 
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem 
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, 
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i spon-
sorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja 
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, 
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, mar-
ketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlo-
wych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materia-
łów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednic-
twem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia 
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,  
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 

Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń 
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Eksper-
tyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena 
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem za-
kwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomości, 
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy 
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje 
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa 
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, In-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie 
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowa-
nie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków, 
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, pro-
jektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg do-
jazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentary-
zacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo bu-
dowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.

(210) 528507 (220) 2021 05 05
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ARCHICOM DAJE WIĘCEJ
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma typu, , płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama 
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem 
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, 
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i spon-
sorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja 
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, 
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, mar-
ketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlo-
wych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materia-
łów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednic-
twem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia 
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,  
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nierucho-
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mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń 
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Eksper-
tyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena 
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem za-
kwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomości, 
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy 
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje 
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa 
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, In-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie 
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowa-
nie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków, 
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, pro-
jektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg do-
jazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentary-
zacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo bu-
dowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.

(210) 528511 (220) 2021 05 05
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olimpia Port by archicom

(531) 01.15.24, 03.07.16, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma typu, płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama 
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem 
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, 
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i spon-
sorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja 
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, 
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, mar-
ketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlo-
wych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, 

Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materia-
łów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednic-
twem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia 
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,  
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń 
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Eksper-
tyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena 
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem za-
kwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomości, 
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy 
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje 
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa 
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, In-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie 
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowa-
nie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków, 
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, pro-
jektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg do-
jazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające 
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa 
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne, 
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentary-
zacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie 
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo bu-
dowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.

(210) 528520 (220) 2021 05 06
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kameleon jeden program, wiele korzyści

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.11.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upomin-
kowe, Kodowane karty członkowskie, Kodowane karty po-
darunkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie 
do przetwarzania transakcji biznesowych, 16 Karty upomin-
kowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upominkowe, 
Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi w zakresie pro-
gramów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich 
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Obsługa 
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programów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojal-
nościowymi, Administrowanie programami lojalnościowymi 
i motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowy-
mi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi administra-
cyjne w zakresie kart lojalnościowych, Administrowanie 
programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki lub zachęty, 
Organizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie 
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom 
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z ra-
batowych kart członkowskich, Badania rynku i badania mar-
ketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, Sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, Badania w dziedzinie stra-
tegii marketingowych, Marketing towarów i usług poprzez dys-
trybucję kuponów, Usługi przetwarzania danych on-line, Usługi 
zarządzania społecznością on-line, Publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, Zarządzanie i administrowanie pro-
gramami lojalnościowymi on-line, 36 Wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 
Wydawanie kuponów rabatowych.

(210) 528521 (220) 2021 05 06
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kameleon jeden program, wiele korzyści

(531) 01.15.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upomin-
kowe, Kodowane karty członkowskie, Kodowane karty po-
darunkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie 
do przetwarzania transakcji biznesowych, 16 Karty upomin-
kowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upominkowe, 
Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi w zakresie pro-
gramów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich 
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Obsługa 
programów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojal-
nościowymi, Administrowanie programami lojalnościowymi 
i motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi, 
motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi administracyjne 
w zakresie kart lojalnościowych, Administrowanie programa-
mi lojalnościowymi obejmującymi zniżki lub zachęty, Organi-
zowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie 
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom 
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z ra-
batowych kart członkowskich, Badania rynku i badania mar-

ketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, Sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, Badania w dziedzinie strategii 
marketingowych, Marketing towarów i usług poprzez dystry-
bucję kuponów, Usługi przetwarzania danych on-line, Usługi 
zarządzania społecznością on-line, Publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, Zarządzanie i administrowanie pro-
gramami lojalnościowymi on-line, 36 Wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 
Wydawanie kuponów rabatowych.

(210) 528539 (220) 2021 05 07
(731) ŁABĘCKI PRZEMYSŁAW, Małkinia Górna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hi`loft MEET TO EAT

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, 
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, 
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej ob-
sługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności 
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 528549 (220) 2021 05 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 19.13.21, 25.07.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty 
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witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty bio-
logiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecz-
nicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artyku-
ły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Pro-
tezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów.

(210) 528550 (220) 2021 05 07
(731) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) GORDANO PARFUMS
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, 
Kosmetyki, Perfumy, Olejki eteryczne, Preparaty do mycia, 
Dezodoranty do użytku osobistego, Odświeżacze do ust 
w aerozolu, Preparaty do golenia, Kremy do golenia, Płyny 
po goleniu, Sole do kąpieli inne niż lecznicze, Preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetycz-
ne, Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Kosmetyki 
do opalania, Maseczki, Preparaty do kręcenia włosów, Lakiery 
do paznokci, Lotony kosmetyczne, Lakiery do włosów, Olejki 
perfumeryjne, Pasty, proszki i płyny do zębów, Toniki, Żele, 
Odżywki, Preparaty do kąpieli, Sole wspomagające wyszczu-
planie, Maski do zabiegów kosmetycznych, Kremy do pillin-
gu, Preparaty do makijażu, Preparaty kosmetyczne wyszczu-
plające, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pomadki, Szminki, 
Szampony, Preparaty do pielęgnacji włosów, Cienie, kredki 
do oczu, Pudry, Fluidy do makijażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze 
do rzęs, Zmywacze do paznokci, Płyny i proszki do prania, 
Płyny do płukania, Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia 
szyb, Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia powierzch-
ni, Saszetki zapachowe do bielizny, Środki do namaczania 
bielizny, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do czyszczenia, Krochmal, Mydła, Mydła w płynie, 
Preparaty do odtłuszczania, Środki czyszczące i polerują-
ce do parkietu, Pasty do mebli i do podłogi, Pasty do skór, 
Preparaty do polerowania, 5 Środki sanitarne stosowane 
w higienie osobistej, Chusteczki nawilżane antybakteryjne, 

Płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery 
problematycznej, Waciki odkażające, Materiały opatrunkowe, 
Podpaski, Tampony, Wkładki higieniczne, Wody termalne, 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Od-
świeżacze powietrza, Samochodowe odświeżacze powie-
trza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Odświeżacze powie-
trza w postaci żeli, płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów, 
Preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory 
toaletowe, dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż 
do użytku osobistego środki do odświeżania powietrza, od-
świeżacze do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli, dy-
wanów i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nada-
wania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 
35 Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową, Organizo-
wanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i re-
klamowych, Promocja sprzedaży, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, 
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przy-
borów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powie-
trza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
akcesoriów kosmetycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higie-
nicznych, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, 
akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i od-
świeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, akcesoriów kosmetycznych, Agencje im-
portowo - eksportowe.

(210) 528551 (220) 2021 05 07
(731) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) INELIA
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, 
Kosmetyki, Perfumy, Olejki eteryczne, Preparaty do mycia, 
Dezodoranty do użytku osobistego, Odświeżacze do ust 
w aerozolu, Preparaty do golenia, Kremy do golenia, Płyny 
po goleniu, Sole do kąpieli inne niż lecznicze, Preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne, 
Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Kosmetyki do opa-
lania, Maseczki, Preparaty do kręcenia włosów, Lakiery do pa-
znokci, Lotony kosmetyczne, Lakiery do włosów, Olejki perfu-
meryjne, Pasty, Proszki i płyny do zębów, Toniki, Żele, Odżyw-
ki, Preparaty do kąpieli, Sole wspomagające wyszczuplanie, 
Maski do zabiegów kosmetycznych, Kremy do pillingu, Pre-
paraty do makijażu, Preparaty kosmetyczne wyszczuplające, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, Pomadki, Szminki, Szampony, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, Cienie, Kredki do oczu, Pu-
dry, Fluidy do makijażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze do rzęs, 
Zmywacze do paznokci, Płyny i proszki do prania, Płyny 
do płukania, Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia szyb, 
Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia powierzchni, Sa-
szetki zapachowe do bielizny, Środki do namaczania bielizny, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do czyszczenia, Krochmal, Mydła, Mydła w płynie, Prepara-
ty do odtłuszczania, Środki czyszczące i polerujące do par-
kietu, Pasty do mebli i do podłogi, Pasty do skór, Preparaty 
do polerowania, 5 Środki sanitarne stosowane w higienie 
osobistej, Chusteczki nawilżane antybakteryjne, Płatki ko-
smetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problema-
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tycznej, Waciki odkażające, Materiały opatrunkowe, Podpa-
ski, Tampony, Wkładki higieniczne, Wody termalne, Preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Odświeżacze 
powietrza, Samochodowe odświeżacze powietrza, Odświe-
żacze powietrza w sprayu, Odświeżacze powietrza w posta-
ci żeli, płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów, Preparaty 
sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory toaletowe, 
dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż do użytku 
osobistego środki do odświeżania powietrza, odświeżacze 
do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli, dywanów 
i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nadawa-
nia zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 
35 Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą handlową, Organizo-
wanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Pokazy 
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i re-
klamowych, Promocja sprzedaży, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, 
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przy-
borów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powie-
trza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
akcesoriów kosmetycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higie-
nicznych, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, 
akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i od-
świeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, akcesoriów kosmetycznych, Agencje im-
portowo - eksportowe.

(210) 528552 (220) 2021 05 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin MAX

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty 
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-

go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty bio-
logiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecz-
nicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artyku-
ły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Pro-
tezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów.

(210) 528553 (220) 2021 05 07
(731) WOLFBROTHERS WILK ROMAŃSKI MARKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) WILD SLAVIC FRAGRANCES
(510), (511) 3 Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, Środki toaletowe, Perfumy, Ekstrakty kwiatowe [perfu-
my], Perfumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Perfumy 
do zastosowań przemysłowych, Perfumy o zapachu drewna 
cedrowego, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci stałej, Pre-
paraty do odymiania [perfumy], Pasta kosmetyczna do na-
kładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skó-
ry, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Dyfuzory 
z patyczkami zapachowymi, Preparaty do kąpieli, nieleczni-
cze, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kryształki 
do kąpieli (Nielecznicze -), Kryształki do kąpieli, Kule do ką-
pieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Musu-
jąca piana do kąpieli, Mydło do kąpieli, Mydła w płynie do ką-
pieli, Aromatyczne olejki do kąpieli, Mydło w płynie do kąpie-
li stóp, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze 
kremy do kąpieli, Nielecznicze perełki do kąpieli, Nieleczni-
cze pianki do kąpieli, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nieleczni-
cze proszki do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nieleczni-
cze żele do kąpieli, Niemedyczne preparaty do kąpieli, Olejek 
do kąpieli, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki 
do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do kąpieli nie-
lecznicze, Oliwki do kąpieli, Perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, Piana do kąpieli, Pianka do kąpieli dla niemowląt, 
Pianka pod prysznic i do kąpieli, Piany do kąpieli, Pieniące się 
płyny do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Płyn do kąpieli, 
Płyny do kąpieli w pianie, Płyny do kąpieli w pianie dla nie-
mowląt, Preparaty do kąpieli, Preparaty do kąpieli dla zwie-
rząt, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli 
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w pianie, Preparaty do kąpieli nie zawierające substancji lecz-
niczych, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Proszki do kąpie-
li, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Sole 
do kąpieli, Sole zapachowe do kąpieli, Środki do namaczania 
do kąpieli do użytku kosmetycznego, Żel do kąpieli, Żel pod 
prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do ce-
lów medycznych, Zioła do kąpieli, Dezodoranty, Antyperspi-
ranty w aerozolach, Antyperspiranty do użytku osobistego, 
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty do pie-
lęgnacji ciała, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do stóp 
[aerozole], Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci 
sztyftów, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty 
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty 
przeciwpotne, Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], 
Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Mydło dezodoryzujące, 
Nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, 
Preparaty przeciwpotne, Pudry do stóp [nielecznicze], Aro-
maty do użytku domowego, Aromaty w aerozolu przezna-
czone do pomieszczeń, Aromatyczne potpourri, Dezodoran-
ty zapachowe do pomieszczeń, Drewno zapachowe, Eks-
trakty z kwiatów, Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Ka-
dzidełka stożkowe [dhoop], Kadzidła w aerozolu, Kadzidła 
w formie stożków, Knoty wydzielające zapachy do odświeża-
czy powietrza, Mieszaniny zapachowe potpourri, Perfumo-
wane mieszanki suszonych ziół i kwiatów (potpourri), Perfu-
mowane saszetki, Poduszki aromaterapeutyczne zawierające 
potpourri w saszetkach tkaninowych, Poduszki nasączone 
substancjami zapachowymi, Poduszki nasączone substan-
cjami perfumowanymi, Poduszki wypełnione substancjami 
perfumowanymi, Poduszki wypełnione substancjami zapa-
chowymi, Pokojowe spraye zapachowe, Potpourri (mieszan-
ki zapachowe ziół i kwiatów), Preparaty do odświeżania dy-
wanów, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Produkty 
do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe 
do bielizny [aerozole], Rozpylacze zapachowe do pomiesz-
czeń, Saszetki perfumowane, Saszetki z potpourri do wkłada-
nia do poduszek do aromaterapii, Saszetki zapachowe, Sa-
szetki zapachowe do bielizny, Saszetki zapachowe do podu-
szeczek na oczy, Środki do usuwania brzydkiego zapachu 
zwierząt domowych, Środki odświeżające powietrze [zapa-
chowe], Środki zapachowe do pomieszczeń, Wkłady do elek-
trycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Wkłady 
do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomiesz-
czeń, Zapachowe kamienie ceramiczne, Zapachowe szyszki 
sosnowe, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do celów per-
fumeryjnych, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycz-
nego], Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki desty-
lowane do pielęgnacji urody, Olejki eteryczne, Olejki eterycz-
ne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku 
osobistego, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu 
roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w pro-
cesach produkcyjnych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, 
Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapacho-
wych, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki za-
pachowe, Olejki perfumowane do produkcji preparatów ko-
smetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, 
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki zapachowe wy-
dzielające aromaty przy podgrzewaniu, Perfumeryjne (pro-
dukty -), esencjonalne (olejki -), Preparaty aromaterapeutycz-
ne, Roślinne olejki eteryczne, Terpeny [olejki eteryczne], 
Zmieszane olejki eteryczne, Preparaty myjące, Środki zapa-
chowe do samochodów, Emulsje do mycia ciała nie zawiera-
jące mydła, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do mycia, 

Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosme-
tyczne, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Nielecznicze 
olejki pod prysznic, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Olejki 
do ciała i twarzy, Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu 
twarzy, Olejki do twarzy, Peeling w żelu, Peeling do stóp, 
Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skóry, 
Pianki pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do wło-
sów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące 
do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty fitokosmetyczne, Preparaty kosmetyczne powstrzymu-
jące odrastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku oso-
bistego, Preparaty pod prysznic, Preparaty złuszczające 
do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty do mycia 
rąk, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych, 
Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycz-
nego, Żele do ciała, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, Żel z aloesem do celów ko-
smetycznych, Woski do masażu, Środki wyszczuplające [ko-
smetyki], inne niż do celów medycznych, Preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], Preparaty ścierne do ciała, Preparaty ko-
smetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, 
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfu-
mowane balsamy [preparaty toaletowe], Olejki toaletowe, 
Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki i płyny do masażu, Olejki 
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki do masażu, 
nielecznicze, Olejki do masażu, Olejki do celów kosmetycz-
nych, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze prepa-
raty toaletowe, Nielecznicze preparaty do masażu, Nieleczni-
cze mleczka do skóry, Nielecznicze balsamy, Maści do celów 
kosmetycznych, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie olej-
ków, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki, Ambra, Aromaty do perfum, Bazy 
do perfum kwiatowych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
Chusteczki perfumowane, Dezodoranty do ciała [wyroby 
perfumeryjne], Ekstrakty perfum, Geraniol do perfumowa-
nia, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, Jono-
ny [wyroby perfumeryjne], Kolońska (Woda -), Kremy do aro-
materapii, Kremy perfumowane, Mieszanki zapachowe 
na bazie heliotropiny, Mieszanki zapachowe na bazie gera-
niolu, Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Naturalne środki 
perfumeryjne, Olejek lawendowy do użytku kosmetyczne-
go, Olejek różany do celów kosmetycznych, Olejki naturalne 
do perfum, Olejki pimentowe, Perfumeryjne (Produkty -), 
Perfumeryjny olejek miętowy, Perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, Perfumowane wody toaletowe, Piżmo 
(naturalne), Piżmo syntetyczne, Piżmo [wyroby perfumeryj-
ne], Płyny do aromaterapii, Pojemniki z substancjami zapa-
chowymi, Preparaty perfumeryjne, Preparaty zapachowe, 
Produkty perfumeryjne, Spraye do ciała, Spraye do ciała [nie-
lecznicze], Substancje aromatyczne do zapachów, Substan-
cje zapachowe do użytku osobistego, Syntetyczne produkty 
perfumeryjne, Wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], 
Toaletowa (Woda -), Waniliowe środki perfumeryjne, Woda 
kolońska, Woda lawendowa, Woda perfumowana, Woda to-
aletowa, Woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki 
chińskiej, Wody kolońskie, Zapachowe płyny i kremy do pie-
lęgnacji ciała, Zapachy do ciała, Zapachy, Dentystyczne pły-
ny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, Ja-
dalna pasta do zębów, Kremy wybielające do zębów, Nie-
lecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płukanki stomatolo-
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giczne, Nielecznicze środki do mycia zębów, Odświeżacze 
oddechu, Odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia 
z ekstraktów z brzozy, Pasta do zębów, Zestawy produktów 
do higieny jamy ustnej, Żele do wybielania zębów, Żele 
do czyszczenia zębów, Wybielające żele dentystyczne, Żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Balsam do brody, Balsam 
do włosów, Balsam odżywczy, Balsamy do brody, Balsamy 
do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, 
Barwniki do brody, Brylantyna, Brylantyna w sztyfcie, Farby 
do brody, Farby do włosów, Japoński olejek do utrwalania 
fryzury (bintsuke-abura), Kosmetyczne płyny do włosów, Ko-
smetyki do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Krem 
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do utrwala-
nia fryzury, Kremy do włosów, Kremy ochronne do włosów, 
Kremy odżywcze, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Lakier 
do włosów, Lakiery do układania włosów, Lakiery do włosów, 
Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Maskara 
do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Neutralizatory 
do trwałej ondulacji, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecz-
nicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosme-
tycznych, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywczy 
wosk do włosów, Odżywki do skóry głowy w formie sprayu, 
Odżywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki 
nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 
Odżywki stosowane na włosy, Olejek do układania włosów, 
Olejek do włosów, Olejek ułatwiający czesanie, Olejki do bro-
dy, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki 
kąpielowe do pielęgnacji włosów, Opakowania uzupełniają-
ce do dozowników zawierające szampon, Opakowania uzu-
pełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwa-
lania włosów, Pasta do stylizacji włosów, Pianka do stylizacji, 
Pianka do włosów, Pianki do stylizacji włosów, Pianki do wło-
sów, Pianki ochronne do włosów, Pianki [przybory toaleto-
we] do stylizacji włosów, Płukanki do włosów [do użytku ko-
smetycznego], Płukanki do włosów [szampon z odżywką], 
Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Płyny do ondulacji 
włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do stylizacji, Pły-
ny do stylizacji włosów, Płyny do trwałej ondulacji, Płyny 
do układania włosów, Płyny do włosów, Płyny koloryzujące 
do włosów, Płyny ochronne do włosów, Płyny pielęgnacyjne 
do włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Pomady 
do włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, Żele w sprayu 
do układania włosów, Żele do włosów, Żele do utrwalania 
fryzury, Żele do stylizacji włosów, Woski do układania wło-
sów, Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Szampony zmiękcza-
jące, Szampony z odżywką do włosów, Szampony w kost-
kach, Szampony przeciwłupieżowe, Szampony przeciwłu-
pieżowe, nie do celów leczniczych, Szampony nielecznicze, 
Szampony koloryzujące, Szampony do włosów, Szampony 
do włosów dla ludzi, Szampony do użytku osobistego, Szam-
pony, Szampon do włosów, Suche szampony, Serum do wło-
sów, Serum do układania włosów, Serum do pielęgnacji wło-
sów, Pudry do włosów, Balsam do ciała, Balsamy do ciała, 
Balsamy do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsa-
my do rąk, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do ust, Bal-
samy, inne niż do celów medycznych, Balsamy oczyszczają-
ce, Balsamy po opalaniu, Błoto kosmetyczne do ciała, Emulsje 
do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], 
Emulsje na dzień, Emulsje wygładzające do skóry, Koncentra-
ty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyczne emulsje do opala-
nia, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi 
do ciała, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele 
pod oczy, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej skó-
ry, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosme-
tyki w formie mleczek, Kosmetyki w postaci płynów, Krem 

chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, 
Krem do rak, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciw-
zmarszczkowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], 
Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do ciała, 
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do oczyszczania skóry, 
Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do odży-
wiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do opalania 
skóry, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku me-
dycznego, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
do rąk, Kremy do skóry, Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy 
do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kre-
my do twarzy i ciała, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy, 
emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy do opalania, Kre-
my kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry su-
chej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, 
Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy na dzień, Kremy 
na noc, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy 
nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające 
po goleniu, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy 
oczyszczające, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy po go-
leniu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy 
przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, 
Kremy samoopalające, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy 
z filtrem przeciwsłonecznym, Masło do ciała, Masło do rąk 
i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, Mleczko oczysz-
czające do twarzy, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kre-
my do skóry [kosmetyki], Nielecznicze balsamy do skóry, Nie-
lecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do skóry, Nie-
lecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy 
oczyszczające, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze 
olejki do rąk, Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Olejki do ciała, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki 
do opalania, Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki 
do opalania [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki perfumowane 
do pielęgnacji skóry, Opakowania uzupełniające do dozow-
ników, zawierające produkty do mycia ciała, Opakowania 
uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, 
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ce-
lów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do ciała, Peelingi 
złuszczające do twarzy, Perfumowane płyny pielęgnacyjne 
do ciała, Perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], 
Płyn do golenia, Płyny do golenia, Płyny do mycia twarzy [ko-
smetyki], Płyny do oczu, Żele do twarzy, Żele nawilżające 
[kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, Sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, Płatki kąpielowe, Nielecznicze 
środki do namaczania ciała, Mleczko kąpielowe, Zestawy 
do golenia, składające się z kremu do golenia i środków sto-
sowanych po goleniu, Żele do golenia, Żel po goleniu, Woski 
do epilacji, Woski do depilacji, Wosk do depilacji, Sztyfty 
do golenia [preparaty], Środki stosowane po goleniu, Środki 
depilujące, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aero-
zolu do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Prepara-
ty do stosowania przed goleniem, Preparaty do golenia, Pre-
paraty do depilacji, Płyny po goleniu, Płyny kosmetyczne 
przed goleniem, Pianki do golenia, Balsam po goleniu, Balsa-
my do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, Ka-
mień ałun [środek ściągający], Kamyki po goleniu, Kremy 
do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do usuwania owłosie-
nia, Kremy przed goleniem, Mydło do golenia, Olejki do gole-
nia, Paski z woskiem do usuwania owłosienia, Pasty do pa-
sków do ostrzenia brzytwy, Pianka do golenia, Kostki mydła 
do mycia ciała, Kremowe mydło do ciała, Kremy pod prysz-
nic, Mydełka, Mydła, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, 
Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, Mydła granu-
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lowane, Mydła karbolowe, Mydła kosmetyczne, Mydła nie-
lecznicze, Mydła perfumowane, Mydła robione ręcznie, My-
dła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie, Mydła w kre-
mie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie do rąk i twa-
rzy, Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką roślin-
ną [luffą], Mydło do skóry, Mydło perfumowane, Mydło pielę-
gnacyjne, Mydło pod prysznic, Mydło w płatkach, Mydło 
w listkach do użytku osobistego, Nielecznicze mydła toaleto-
we, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod 
prysznic, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawie-
rające mydło do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi 
złuszczające do rąk, Perfumowane mydła, Płyny do przemy-
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Pre-
paraty do mycia rąk, Produkty z mydła, Przeciwpotowe my-
dła, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Roztwo-
ry mydła, Środek do mycia rąk, Środki do mycia rak, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony 
do ciała, Żele pod prysznic, Żele do użytku kosmetycznego, 
Pomadki do ust, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodo-
ranty dla ludzi, 4 Świece o zapachu piżma, Świece zapacho-
we, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece, Świece 
do oświetlenia, Świece i knoty do oświetlenia, Świece i knoty 
do świec w celu oświetlenia, Świece do lampek nocnych, 
Świece okolicznościowe, Świece perfumowane, Świece pły-
wające, Świece w puszkach, Świece stołowe, Świece pochła-
niające dym, Wosk pszczeli do produkcji świec, Woski palne, 
Woski zapachowe, Zestawy świeczek, Wosk pszczeli, Wosk 
do oświetlania, Wosk pszczeli stosowany w dalszej produkcji, 
Wosk [surowiec], Woski [surowce], Woski do oświetlania, 
Świeczki używane jako lampki nocne, Świeczki, Świeczki 
do podgrzewaczy, Świece o kształtach owoców, Ozdoby 
świąteczne [oświetlenie], Oświetlenie bożonarodzeniowe 
[świece], Wosk do wyrobu świec, Wosk pszczeli do użytku 
w produkcji maści, Wosk pszczeli stosowany w produkcji ko-
smetyków, Wosk roślinny, Woski do użytku w produkcji.

(210) 528563 (220) 2021 05 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdin MAX

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.13.21, 25.07.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty 

witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty bio-
logiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecz-
nicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artyku-
ły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Pro-
tezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów.

(210) 528568 (220) 2021 05 07
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) BILARGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki 
przeciwhistaminowe.

(210) 528579 (220) 2021 05 07
(731) COSMETOLOGY FORMULA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE Plant

(531) 27.05.01, 29.01.02, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy ko-
smetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, Pre-
paraty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, 
Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do prostowa-
nia włosów, Lakiery do włosów, Szampony, Suche szampony, 
Szampony dla zwierząt domowych, Farby do włosów, Pian-
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ki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Brokat do użytku 
jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, Pomadki do ust, 
Błyszczyki do ust, Kredki do ust, Pomady do celów kosme-
tycznych, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Róże do policzków, 
Bronzery, Preparaty kosmetyczne do rzęs, Tusze do rzęs, 
Odżywki do rzęs, Eyelinery, Korektory kosmetyczne, Cienie 
do powiek, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do ciała, Kremy 
kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do twarzy, Kremy 
wybielające do skóry, Toniki kosmetyczne, Pasty do zębów, 
Środki do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, 
Paski do wybielania zębów, Mydła, Mydła przeciwpotowe, 
Mydła w płynie, Perfumy, Środki perfumeryjne, Piżmo [per-
fumeria], Perfumowane wody toaletowe, Olejki kosmetycz-
ne, Olejki eteryczne, Olejki mineralne, Olejki do ciała, Olejki 
do rąk, Olejki do twarzy, Olejki do włosów, Esencje eteryczne, 
Woda kolońska, Antyperspiranty [środki przeciwpotne], Farby 
do brody, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Pasty do bu-
tów, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chus-
teczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Płatki 
oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty do czysz-
czenia protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty 
do depilacji, Wosk do depilacji, Wosk szewski, Dezodoran-
ty, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, 
Preparaty do usuwania farby, Mydło do golenia, Preparaty 
do golenia, Kadzidełka, Sole wybielające, Sody wybielające, 
Sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, Kule do kąpieli 
nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, Prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, Masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, Masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Peelingi do skóry, Peelingi do cia-
ła, Peelingi do twarzy, Peelingi do rąk, Płyny do pielęgnacji 
ciała, Płyny do pielęgnacji rąk, Płyny do pielęgnacji twarzy, 
Płyny do pielęgnacji włosów, Oliwka do ciała, Oliwka do rąk, 
Oliwka do twarzy, Oliwki do włosów, Kleje do przymocowy-
wania sztucznych włosów, Maski kosmetyczne, Maseczki ko-
smetyczne, Maski kosmetyczne do ciała, Maski kosmetyczne 
do rąk, Maski kosmetyczne do twarzy, Maski kosmetyczne 
do włosów, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, La-
kiery do paznokci, Odżywki do paznokci, Preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
Środki do usuwania lakierów, Preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, Sztuczne paznokcie, Naklejane ozdoby do paznokci, 
Sztuczne rzęsy, Lotiony do celów kosmetycznych, Preparaty 
do makijażu, Puder do makijażu, Bibułki z pudrem do twa-
rzy, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Fluidy do makijażu, 
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Serum 
do ciała, Serum do rąk, Serum do twarzy, Serum do włosów, 
Odświeżacze do ust w aerozolu, Płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki 
do celów perfumeryjnych, Ozdobne kalkomanie do celów 
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Potpourri [mieszanki 
zapachowe], Preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, 
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki brą-
zująco-opalizujące, Kosmetyki do samoopalania, Preparaty 
do opalania, Preparaty przyspieszające opalanie, Preparaty 
przyspieszające powstawanie opalenizny, Preparaty blo-
kujące promieniowanie słoneczne, Preparaty po opalaniu, 
Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu [kosmetyki], Preparaty 
kąpielowe do celów higienicznych, Pumeks, Talk kosme-
tyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina 
kosmetyczna, Woda utleniona do celów kosmetycznych, 
Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Żele 
do masażu inne niż do celów medycznych, Preparaty to-

aletowe, Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, Aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
Aromaty, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Prepa-
raty kolagenowe do celów kosmetycznych, Barwniki do ce-
lów kosmetycznych, Korund [materiał ścierny], Barwniki ko-
smetyczne, Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek gli-
nu [materiał ścierny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
Cytrynowe olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Rzęsy sztucz-
ne, Preparaty do odymiania [perfumy], Preparaty odżywcze 
do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny], Ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, Olejek jaśminowy, Lakiery (Środki 
do usuwania -), Olejek lawendowy, Preparaty do wybielania 
skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji skóry [pasty], Etui 
na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmetyki 
do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty [olejek eterycz-
ny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznokci, Olejki do per-
fum i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty do odbarwiania, 
Preparaty fitokosmetyczne, Chusteczki higieniczne i kosme-
tyczne impregnowane środkami do oczyszczania, Wstępnie 
zwilżone lub impregnowane waciki, Olejek różany, Pasta 
do podłogi, Środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, Środki do prania i zmywania naczyń stołowych, 
Środki do zmiękczania tkanin podczas prania, Krochmal pral-
niczy, Preparaty do wywabiania plam, Środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, Olejki eteryczne jako 
substancje zapachowe do prania, Emulsje do twarzy i do cia-
ła, Płyny do twarzy i do ciała, Żele do twarzy i do ciała.

(210) 528584 (220) 2021 05 08
(731) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cossmeo powered by LNE

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki], Drukowane mate-
riały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Czasopisma branżowe, 
35 Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Udzielanie infor-
macji dotyczących sprzedaży handlowej, Zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży produk-
tów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towa-
rów, Udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej arty-
kułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Dystrybucja 
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogo-
wej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Usługi marketingowe świadczone 
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za pomocą sieci cyfrowych, Doradztwo biznesowe, Usługi 
importowo-eksportowe, Organizowanie targów i wystaw, 
Badanie rynku, Promocyjne usługi handlowe, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 41 Szkole-
nia edukacyjne, Zapewnianie szkoleń on-line, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Produkcja filmów szkoleniowych, Pu-
blikowanie podręczników szkoleniowych, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych, Organizowanie programów szkolenio-
wych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizo-
wanie kursów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie higieny, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, Udostępnianie publikacji on-line, Udo-
stępnianie informacji o nauczaniu on-line, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych.

(210) 528598 (220) 2021 05 09
(731) HOŁUBIŃSKA ANNA, TOBOŁA RENATA FOLLOW MY 

FLOW LIFESTYLE SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Follow my flow LIFE STYLE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów  
on-line.

(210) 528619 (220) 2021 05 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C-Vitum

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 528621 (220) 2021 05 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-Vitum

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 528622 (220) 2021 05 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) A+E-Vitum

(531) 27.05.01, 24.17.07
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 528623 (220) 2021 05 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C-Vitum LONG ACTIVE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 528624 (220) 2021 05 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) C-Vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 528649 (220) 2021 05 07
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIFI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, batony, 
pomady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, Czekolada, wyroby 
czekoladowe, wyroby na bazie czekolady, napoje na bazie czeko-
lady, marcepan, wyroby na bazie kakao, Owoce suszone w pole-
wie czekoladowej, Wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka, herbatniki, 
biszkopty, krakersy, paluszki zbożowe, wafle, wafelki, pierniki, Prze-
kąski zbożowe, przekąski ryżowe.

(210) 528656 (220) 2021 05 07
(731) LOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO REAL ESTATE
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządza-
nie nieruchomością, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami komercyjnymi, wynajem powierzchni komercyjnych, 
wynajem powierzchni usługowych.

(210) 528665 (220) 2021 05 07
(731) BROWAR DESPACITO KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.07
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Wódka, Wódka kraftowa, 35 Sprzedaż 
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie on-line, 
import, eksport: wyrobów alkoholowych, napojów alkoho-
lowych (z wyjątkiem piwa), wódki, wódki kraftowej, Bizne-
sowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, 
Doradztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketingu i pro-
mocji, Planowanie strategii marketingowych, Reklama 
i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej.

(210) 528710 (220) 2021 05 12
(731) WITYŃSKI ALEKSANDER, ŻAKOWSKI JACEK FABRYKA 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Masz Racje
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Prze-
tworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona ro-
ślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzo-
ne, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze-
nia i drożdże, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki 
zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka owsiane, Dania 
na bazie ryżu, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe 
potrawy na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku składają-
cy się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Kanapki, 
Lasagne, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, 

Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane 
w cieście, Naleśniki, Paella, Placki, Placki z kurczakiem, Plac-
ki z nadzieniem z warzyw, Potrawy z makaronu, Przekąski 
na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski wytwarzane 
z muesli, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], 
Ryba w cieście, Sałatka z makaronem, Sandwicze, Spaghetti 
i klopsy, Tacos [danie meksykańskie], Wafle ryżowe, Warzywa 
w cieście, Wrapy z kurczakiem, Wyroby piekarnicze składa-
jące się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami i ryba-
mi, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, 
Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, 39 Pakowanie 
i składowanie towarów, Transport, Usługi przewozu, Pakowa-
nie żywności, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa 
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Dostawa produktów spożywczych, Dostarcza-
nie żywności przez restauracje, 40 Przetwarzanie żywności, 
Przetwarzanie żywności i napojów, Przetwarzanie żywności 
gotowanej, 43 Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Katering obejmujący żywność i na-
poje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje 
na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przy-
jęcia koktajlowe, Świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla cen-
trów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opie-
ki, Usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, Usługi 
kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla placówek edu-
kacyjnych, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe 
dla szpitali, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringo-
we w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi kateringowe 
w zakresie bufetów firmowych, Usługi kateringowe w pry-
watnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi 
kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradz-
two w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie 
żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Konsultacje 
z dziedziny żywienia, Planowanie i nadzorowanie diety, Pla-
nowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowanie 
programów odchudzających, Poradnictwo dietetyczne, 
Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo żywie-
niowe, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, 
Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, Usługi doradcze związane z dietą, 
Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi do-
radztwa żywieniowego.

(210) 528716 (220) 2021 05 10
(731) ORIA MAGIC HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ORIA MAGIC HOUSE
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, artystyczne i rozrywko-
we, Koncerty muzyczne, Wystawy w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Pokazy w celach kulturalnych, szkoleniowych 
lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do po-
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kazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia 
szkoleń edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
rekreacyjnych, edukacyjnych lub kulturalnych, Szkolenia 
edukacyjne, Organizowanie konkursów, Usługi rozrywkowe, 
Organizowanie i obsługa eventów, 43 Usługi restauracyjne, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barowe, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Puby, Kafeterie [bufety], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Usługi doradcze dotyczące żywności.

(210) 528717 (220) 2021 05 10
(731) ORIA MAGIC HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.02.03
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, artystyczne i rozrywko-
we, Koncerty muzyczne, Wystawy w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Pokazy w celach kulturalnych, szkoleniowych 
lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do po-
kazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia 
szkoleń edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
rekreacyjnych, edukacyjnych lub kulturalnych, Szkolenia 
edukacyjne, Organizowanie konkursów, Usługi rozrywkowe, 
Organizowanie i obsługa eventów, 43 Usługi restauracyjne, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barowe, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Usługi zaopatrzenia w żywność I napo-
je, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Puby, Kafeterie [bufety], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Usługi doradcze dotyczące żywności.

(210) 528757 (220) 2021 05 10
(731) ZABAWSKI JAROSŁAW, Bobrek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cosmogyral

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 528784 (220) 2021 05 10
(731) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA ZMIANY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 17.01.09
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografia jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy do użyźniania gleby,  
35 Reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 39 Trans-
port, pakowanie i składowanie towarów, 42 Badania oraz 
usługi naukowe i techniczne, 44 Usługi związane z rolnic-
twem i ogrodnictwem.

(210) 528824 (220) 2021 05 14
(731) PIETRAK KATARZYNA INTRAHOUSE, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTRAHOUSE NIERUCHOMOŚCI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 26.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Finansowe zarzą-
dzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Organizowa-
nie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym, Usługi doradztwa inwestycyjnego 
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Usługi doradz-
twa budowlanego.

(210) 528862 (220) 2021 05 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO 
CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEZARMARKET
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu z karmą i akcesoriami 
dla zwierzą, sprzedaż detaliczna i hurtowa, Sprzedaż on-
-line, sprzedaż wysyłkowa towarów obejmujących: nawozy 
do roślin akwariowych, Oświetlenie akwarystyczne, Pokarmy 
dla ryb, Preparaty akwarystyczne, Witaminy i odżywki dla 
ryb, Filtry akwarystyczne, Urządzenia do ogrzewania wody,  
Testy do wody akwariowej, Krewetki, Akcesoria dla krewetek, 
Pokarmy dla krewetek, Krewetkaria, Lekarstwa dla krewetek, 
Preparaty do krewetkariów, Witaminy i minerały dla krewe-
tek, Zestawy do napowietrzania, Zestawy akwariowe, Akce-
soria techniczne, Akcesoria dekoracyjne, Podłoża dla gadów 
i płazów, Pokarm dla gadów i płazów, Preparaty dla gadów 
i płazów, Witaminy i odżywki dla gadów i płazów, Akcesoria 
terrarystyczne, Terraria, Domki dla gryzoni, Eliminatory plam 
i zapachów dla gryzoni, Karmy dla gryzoni, Klatki i akcesoria 
dla gryzoni, Kuwety, toalety i akcesoria dla gryzoni, Środ-
ki do pielęgnacji i higieny dla gryzoni, Podłoża dla gryzoni, 
Przysmaki dla gryzoni, Szampony dla gryzoni, Transportery 
dla gryzoni, Witaminy i odżywki dla gryzoni, Zabawki i akce-
soria dla gryzoni, Szelki dla gryzoni, Kuwety, toalety i akceso-
ria dla jeża, Podłoża i żwirki dla jeża, Pokarmy dla jeża, Szam-
pony dla jeża, Zabawki dla jeża, Miski dla jeża, Transportery 
dla jeża, Klatki i kojce dla jeża, Podłoża dla koni, Pokarmy i pa-
sze dla koni, Preparaty uzupełniające i witaminowe dla koni, 
Przysmaki dla koni, Szczotki i zgrzebła dla koni, Szampony 
i środki pielęgnacyjne dla koni, Drapaki dla kotów, Drzwi i za-
bezpieczenia dla kotów, Eliminatory plam i zapachów dla ko-
tów, Środki do pielęgnacji i higieny dla kotów, Karmy mokre 
dla kotów, Karmy suche dla kotów, Kuwety, toalety i akcesoria 
dla kotów, Legowiska i budki dla kotów, Miski, poidła i karmi-
dła dla kotów, Mleko dla kotów i kociąt, Obroże dla kotów, 
Środki do ochrony ran kotów, Preparaty na pasożyty i klesz-
cze dla kotów, Preparaty uzupełniające dla kotów, Przysmaki 
dla kotów, Szampony dla kotów, Szczotki, zgrzebła i grzebie-
nie dla kotów, Szelki dla kotów, Torby, kosze i plecaki trans-
portowe dla kotów, Transportery i klatki dla kotów, Zabawki 
dla kotów, Żwirki dla kotów, Pojemniki na karmę dla kotów, 
Domki dla królików, Karmy dla królików, Klatki i akcesoria dla 
królików, Preparaty uzupełniające dla królików, Przysmaki dla 
królików, Szelki dla królików, Transportery dla królików, Pie-
lęgnacja i higiena królików, Podłoża dla królików, Akcesoria 
do zbierania psich odchodów, Drzwi i zabezpieczenia dla 
psów, Eliminatory plam i zapachów dla psów, Środki do pie-
lęgnacji i higieny dla psów, Kagańce dla psów, Karmy mo-
kre dla psów, Karmy suche dla psów, Kojce dla psów, Książki 
o psach, Legowiska dla psów, Maty samochodowe dla psów, 
Miski, poidła i karmidła dla psów, Mleko i kaszki dla szczeniąt, 
Obroże i kolczatki dla psów, Ochrona ran psów, Podkłady, 
pieluchy i kuwety dla psów, Preparaty na pasożyty i klesz-
cze dla psów, Preparaty uzupełniające dla psów, Przysmaki 
dla psów, Smycze i linki dla psów, Szampony i akcesoria ką-
pielowe dla psów, Szczotki, zgrzebła i grzebienie dla psów, 
Szelki dla psów, Szkolenie i tresura psów, Torby, kosze i ple-
caki transportowe dla psów, Transportery i klatki dla psów, 
Zabawki dla psów, Pojemniki na karmę dla psów, Eliminatory 
plam i zapachów dla ptaków, Klatki i akcesoria dla ptaków, 
Pokarmy dla ptaków, Transportery dla ptaków, Piasek i pod-
łoża dla ptaków, Witaminy i odżywki dla ptaków, Karmidła dla 
ryb stawowych, Pokarm dla ryb stawowych, Eliminatory glo-
nów do stawów i oczek wodnych, Filtry do stawów i oczek 
wodnych, Pompy fontannowe do oczek wodnych, Ozdoby 
do stawów i oczek wodnych, Preparaty do wody stawowej, 
Eliminatory plam i zapachów dla tchórzofretek, Klatki i akce-
soria dla tchórzofretek, Kuwety, toalety i akcesoria dla tchó-
rzofretek, Pielęgnacja i higiena dla tchórzofretek, Pokarm dla 
tchórzofretek, Przysmaki dla tchórzofretek, Szampony dla 

tchórzofretek, Transportery dla tchórzofretek, Żwirki i podło-
ża dla tchórzofretek, Witaminy i odżywki dla tchórzofretek, 
Miski, poidła i karmidła dla tchórzofretek, Szelki dla tchórzo-
fretek, Obsługa zleceń zakupów, Marketing, reklama, rekla-
ma radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama 
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów 
i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w inter-
necie, organizowanie i współudział w targach, wystawach 
i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadze-
nie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(210) 528878 (220) 2021 05 14
(731) FUSION MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Webmity
(510), (511) 9 Serwery do hostingu www, Oprogramowanie 
Enterprise Content Management [ECM], 35 Marketing inter-
netowy, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, 41 Programo-
wanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Hosting 
aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji interaktywnych,  
Hosting mobilnych stron internetowych.

(210) 528901 (220) 2021 05 14
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ziaja naturalnie dla skóry
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-
sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,  
5 Produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosme-
tyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty 
higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i hi-
gienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(210) 528903 (220) 2021 05 14
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ziaja naturalnie pielęgnujemy
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-
sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-
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niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,  
5 Produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosme-
tyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty 
higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i hi-
gienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(210) 528942 (220) 2021 05 17
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) madani

(531) 27.05.05
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery gór-
skie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery 
składane, Rowery elektryczne, Elektryczne rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery 
dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów, 
Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół rowero-
wych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do ro-
werów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, Nakład-
ki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice 
do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na ba-
gażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, 
Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowe-
rów, Pompki do rowerów, Sprzęt do naprawy przebitych 
opon rowerowych, Manetki obrotowe do rowerów, Materiały 
do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, Zestawy narzę-
dzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, 
Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów 
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewo-
żenia bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowa-
ne pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i on-line przez sklep internetowy w za-
kresie takich artykułów, jak: narzędzia ręczne do naprawy 
pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do opon, Kaski za-
bezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne 
dla rowerzystów, Kaski ochronne dla dzieci, Kaski ochronne 
do uprawiania sportu, Nakrycia głowy do ochrony przed ura-
zami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, Okulary polaryza-
cyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne rejestratory 
tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elek-
troniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowe-
rami, Zamki rowerowe (elektryczne), Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Przyrządy pomiarowe z cyfrowym 
odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, Światła rowe-
rowe, Lampki rowerowe na dynamo, Rowerowe światełka 
odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, 
Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szo-
sowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, 
Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery do-
stawcze, Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, 
Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Siodełka ro-
werowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki 
do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowe-

rowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby 
rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, 
Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowe-
rów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do ro-
werów, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, 
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, 
Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy 
do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewożenia napo-
jów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze 
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na ro-
wery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Plecaki, 
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na bio-
drach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony rowe-
rowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], kurt-
ki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane 
kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie 
sportowe, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowe-
go, Spodnie kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach, 
Spodnie nieprzemakalne, Spodnie wiatroszczelne, Funk-
cjonalne spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki 
[nakrycia głowy], Kominiarki, Czapki kolarskie, Czapki spor-
towe, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, 
Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Odzież 
gimnastyczna i sportowa, Komplety sportowe, Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Kombinezony jednoczęścio-
we, Bielizna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna termoaktywna, 
Skarpetki, Skarpetki sportowe, Obuwie męskie i damskie, 
Obuwie gimnastyczne i sportowe, Obuwie rekreacyjne, 
Buty do jazdy na rowerze, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na rowerze, Ochraniacze na łokcie 
używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze 
nóg do użytku sportowego, Sportowe nakolanniki do jazdy 
na rowerze, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne i sportowe, 
Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,  
Publikowanie materiałów reklamowych on-line.

(210) 528982 (220) 2021 05 17
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., 

Singapur, SG
(540) (znak słowny)
(540) STERN
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy 
do naprawy i konserwacji rowerów, Skrobaki [narzędzia ręcz-
ne], Klucze [narzędzia], Skuwacze do łańcuchów rowerowych 
[narzędzia], Łyżki do opon rowerowych, Klucze do opon, Na-
rzędzia do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy 
do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy do sma-
rowania łańcuchów rowerowych, Klucze do centrowania 
kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowerów, 
9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mo-
cowania na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do rowe-
ru, 16 Naklejki odblaskowe, 21 Systemy do picia składające się 
z bukłaka na płyn oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony 
rowerowe, Bidony sprzedawane puste, Szczotki do czyszcze-
nia części rowerowych, 26 Klipsy do spodni dla rowerzystów, 
Rzepy w postaci taśm.
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(210) 528983 (220) 2021 05 17
(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., 

Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERN

(531) 29.01.12, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.17
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy 
do naprawy i konserwacji rowerów, Skrobaki [narzędzia ręcz-
ne], Klucze [narzędzia], Skuwacze do łańcuchów rowerowych 
[narzędzia], Łyżki do opon rowerowych, Klucze do opon, Na-
rzędzia do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy 
do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy do sma-
rowania łańcuchów rowerowych, Klucze do centrowania 
kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowerów, 
9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mo-
cowania na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do rowe-
ru, 16 Naklejki odblaskowe, 21 Systemy do picia składające się 
z bukłaka na płyn oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony 
rowerowe, Bidony sprzedawane puste, Szczotki do czyszcze-
nia części rowerowych, 26 Klipsy do spodni dla rowerzystów, 
Rzepy w postaci taśm.

(210) 528990 (220) 2021 05 18
(731) KRÓLIKOWSKI MICHAŁ BIOVERI, Dąbrówka Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioVeri

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, 
Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, 
tapioka, sago, kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, melasa  
(syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, 
sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 31 Surowe i nieprzetwo-
rzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, Żywe 
zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, rośliny i kwiaty 
naturalne, Karma dla zwierząt, Słód, 32 Piwo, Wody mine-
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe: napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 529000 (220) 2021 05 18
(731) RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE

(531) 02.09.25, 19.13.01, 19.13.07, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.18, 27.05.01, 27.05.07, 29.01.14

(510), (511) 10 Protezy kończyn, Protezy ortopedyczne, 
Protezy kolan, Protezy stawów, Protezy kości, Ortopedycz-
ne wszczepialne protezy stawów, Ortopedyczne protezy 
kości udowej, Protezy stawu biodrowego, Leje protezowe 
do przytwierdzania protez kończyn do ciała, Implanty or-
topedyczne, 42 Projektowanie i opracowywanie protez, 
44 Dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów 
do protetyki i protez, Dopasowywanie protez, Dopasowy-
wanie protez kończyn, Dopasowanie urządzeń i aparatów 
ortopedycznych, Konsultacje medyczne, Usługi medyczne, 
Osseointegracja, Opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, Usługi zakresie opieki medycznej 
i zdrowotnej.

(210) 529019 (220) 2021 05 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) WŁOCŁAWEK KETCHUP ŁAGODNY z pomidorami 

z Kujaw Bez konserwantów

(531) 19.07.01, 05.09.17, 05.01.01, 26.04.02, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ket-
chupy smakowe.

(210) 529021 (220) 2021 05 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ 

SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK 
NR1 W POLSCE KETCHUP Łagodny MILD
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(531) 19.07.01, 05.09.17, 26.11.01, 26.03.07, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ket-
chupy smakowe.

(210) 529022 (220) 2021 05 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ 

SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK 
NR1 W POLSCE KETCHUP Łagodny MILD

(531) 19.07.01, 05.09.17, 26.03.07, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ket-
chupy smakowe.

(210) 529023 (220) 2021 05 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ 

SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK 
NR1 W POLSCE KETCHUP Łagodny MILD

(531) 19.07.01, 05.09.17, 26.03.07, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ket-
chupy smakowe.

(210) 529024 (220) 2021 05 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)

(540) TARCZYN

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe nie-
alkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], Napoje półmrożone, Proszek do wytwa-
rzania napojów gazowanych, Napoje warzywne, Gazowane 
napoje, Proszki do napoi orzeźwiających, Koktajle [bezalko-
holowe napoje owocowe], Toniki [napoje nielecznicze], Na-
poje odalkoholizowane, Bezalkoholowe napoje gazowane, 
Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Bezalkoholowe na-
poje na bazie miodu, Napoje z sokiem ananasowym, Słodkie 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Napoje 
bezalkoholowe z sarsaparillą, Sorbety [napoje], Napoje, Sy-
ropy do soków warzywnych [napoje], Napoje wzbogacone 
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem 
witamin, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Woda mine-
ralna [napoje], Esencje do produkcji napojów, Bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, Napoje z owoców bezalkoholo-
we, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], Napoje izo-
toniczne, Napoje owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Sok pomidorowy [napoje], Napoje aromatyzowane owocami, 
Napoje serwatkowe, Napoje z guaraną, Napoje z sokiem grejp-
frutowym, Napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholo-
we], Pastylki do sporządzania napojów gazowanych, Napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, Mrożone napoje owocowe, 
Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], 
Napoje na bazie owoców lub warzyw: Napoje owocowo-
-warzywne, Soki gazowane, Owoce (soki), Soki owocowe, 
Soki warzywne, Soki owocowo-warzywne, Soki ze świeżych 
owoców, Soki owocowe do użytku jako napoje, Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, 
Syropy do produkcji lemoniady, Syropy do napojów, Syropy 
do lemoniady, Warzywne napoje typu smoothie, Napoje typu 
smoothie, Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowej], Koktajle owoco-
we, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe.

(210) 529033 (220) 2021 05 17
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DX2



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2021

(531) 26.05.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne.

(210) 529034 (220) 2021 05 17
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGENERUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne.

(210) 529035 (220) 2021 05 17
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DX2

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, maści kosmetyczne.

(210) 529051 (220) 2021 05 17
(731) OLSZEWSKI ANDRZEJ MUZEUM SENTYMENTÓW, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM SENTYMENTÓW kowary

(531) 26.11.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Wystawa, Prezentacja pomieszczeń, ekspona-
tów i akcesoriów związanych z życiem codziennym w Polsce 
w latach 1945 - 2000, Edukacja historyczna przedstawiająca 
życie codzienne oraz pracę fabryki dywanów w Kowarach, 
Prezentacja historii nieistniejącej fabryki dywanów w Kowa-
rach, Organizowanie zlotów motoryzacyjnych, wystaw, kon-
certów kameralnych, spotkań.

(210) 529071 (220) 2021 05 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) DZIELNE
(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) 529109 (220) 2021 03 23
(731) BUJAK DARIUSZ PROBITUM, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FD FLOORDO

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 37 Nakładanie wylewki posadzkowej.

(210) 529111 (220) 2021 05 19
(731) MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multifarb

(531) 24.17.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprze-
daży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w sieci sklepów 
w zakresie: klejów, silikonów, środków do konserwacji be-
tonu, cegły, płytek i dachówki, żywic poliestrowych, żywic 
epoksydowych, bejc, farb, lakierów, emalii, farb podkłado-
wych, farb prądoprzewodzących, farb i olejów do konserwa-
cji i renowacji pokryć dachowych i betonu, środków do kon-
serwacji drewna, preparatów zabezpieczających przed psu-
ciem się drewna, past do pigmentowania farb, preparatów 
zabezpieczających przed rdzą, rozcieńczalników, środków 
do usuwania farb i lakierów, papierów ściernych, Płótna 
ściernego, preparatów antygrzybicznych do drewna, pędzli, 
wałków malarskich, taśm malarskich, folii zabezpieczających 
przy malowaniu, zapraw budowlanych.

(210) 529164 (220) 2021 05 20
(731) FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 75 LAT TECHNOLOGIA DLA NATURY

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie, leśnictwie, sadownictwie, Nawozy, w szcze-
gólności nawozy ogrodnicze stałe, zawiesinowe i płynne, 
Podłoża dla ogrodnictwa, preparaty biologiczne dla rolnic-
twa i ogrodnictwa, 39 Usługi transportowe, magazynowa-
nie, składowanie, konfekcjonowanie.

(210) 529180 (220) 2021 05 21
(731) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viking Garage
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(531) 24.17.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
blogów i wideoblogów, Reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie 
nośników reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, 
Marketing internetowy, 41 Pisanie tekstów innych niż rekla-
mowych, Produkcja filmów innych niż reklamowych, Usługi 
pisania blogów, Usługi prowadzenia wideoblogów, Usługi 
produkcji filmów, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedial-
na, Publikowanie materiałów multimedialnych on-line.

(210) 529182 (220) 2021 05 21
(731) ARC CAPITAL MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARC Capital Markets
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe związane z inwesto-
waniem w nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości.

(210) 529184 (220) 2021 05 21
(731) MAZOVIA PATISSERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mazovia Patisserie
(510), (511) 30 Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Goto-
we desery [wyroby cukiernicze], Mleczne wyroby cukierni-
cze, Musy (wyroby cukiernicze), Czekolada, Desery czekola-
dowe, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Ciasta, Ciastka, 
Tarty, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wyroby piekarni-
cze, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, 
Polewy cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekolady], 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarzą-
dzanie biznesowe restauracjami, Administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
43 Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe.

(210) 529187 (220) 2021 05 21
(731) PUNTO PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) muvi
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Meta-
lowe materiały budowlane, Metalowe żaluzje architektonicz-
ne, Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe 
żaluzje zwijane, Metalowe okienne żaluzje zwijane, Meta-
lowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowe 
żaluzje pionowe [zewnętrzne], Metalowe żaluzje weneckie 
[zewnętrzne], Żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z me-
talu, Żaluzje zwijane metalowe, 19 Materiały niemetalowe 
dla budownictwa, Niemetalowe materiały budowlane, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne.

(210) 529221 (220) 2021 05 24
(731) STOCZKO ADAM, Białystok;  

STOCZKO KAMIL, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPEL od 1998

(531) 08.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Lód.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529225 (220) 2021 05 24
(731) PURGAT ADAM, Ciechocinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITAN SPACE

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka 
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wyso-
kości, Niskie biurka w stylu japońskim (wazukue), Przenośne 
biurka, Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, Ruchome 
biurka, Stojaki na biurka [meble].

(210) 529228 (220) 2021 05 24
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EcoBe

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosme-
tyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybie-
lające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, 
Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki 
do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone prepa-
ratami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, 
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji 
włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielę-
gnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do ce-
lów kosmetycznych, Suche szampony, Mydła i żele, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspi-
ranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Pro-
dukty perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfu-
mowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków.



60 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2021

(210) 529236 (220) 2021 05 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturell WITAMINA D dla dzieci

(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 05.07.08, 04.05.05, 26.15.09, 
24.17.20, 19.13.21, 01.03.02, 05.05.20, 27.05.01, 25.01.01, 
29.01.15

(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty 
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty bio-
logiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecz-
nicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artyku-
ły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Pro-
tezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 

do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów.

(210) 529241 (220) 2021 05 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne 
do nosa oraz do gardła.

(210) 529244 (220) 2021 05 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin

(531) 26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 19.03.01, 25.05.02, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne 
do nosa oraz do gardła.

(210) 529246 (220) 2021 05 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin

(531) 19.03.01, 26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 25.05.02, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne 
do nosa oraz do gardła.
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(210) 529284 (220) 2021 05 21
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) DUDA Nasze polskie. Tak! Kultowe!
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie 
i dystrybucja wędlin.

(210) 529297 (220) 2021 05 21
(731) TEKNISKA POLSKA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY 

TRANSMISJI DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBERTEK

(531) 14.05.02, 14.05.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie].

(210) 529304 (220) 2021 05 25
(731) WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ MICHAŁ 

WRZOSEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Michał Wrzosek
(510), (511) 5 Suplementy diety, 41 Szkolenia, 43 Catering 
dietetyczny, 44 Usługi dietetyczne, usługi medyczne.

(210) 529305 (220) 2021 05 25
(731) WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ MICHAŁ 

WRZOSEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WRZOSEK
(510), (511) 5 Suplementy diety, 41 Szkolenia, 43 Catering 
dietetyczny, 44 Usługi dietetyczne, usługi medyczne.

(210) 529311 (220) 2021 05 24
(731) HHW HOMMEL HERCULES PL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERTOOLS

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06, 
29.01.08, 29.01.12

(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 35 Handel narzę-
dziami dla przemysłu, 40 Obróbka skrawaniem.

(210) 529321 (220) 2021 05 24
(731) ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UFF
(510), (511) 1 Nawozy azotowe.

(210) 529322 (220) 2021 05 24
(731) ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) ONTRADE.PL
(510), (511) 1 Nawozy azotowe.

(210) 529332 (220) 2021 05 25
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) IMUBION
(510), (511) 5 Suplement diety wspomagający prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego.

(210) 529339 (220) 2021 05 25
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeNet
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, 
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, 
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z na-
granym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery 
i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn cyfro-
wych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie dla kom-
puterów, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki 
papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, wor-
ki, szyldy papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe, 
plakaty z papieru, klamry do papieru, rolki papieru toaleto-
wego, papier na czasopisma, papier do etykietowania, pa-
pier do zawijania, papier filtracyjny, papierowe materiały biu-
rowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne, 
papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, Porad-
niki, Publikacje, Broszury, Czasopisma, Informatory, Kalenda-
rze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji,  
35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usłu-
gi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie rekla-
my, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamo-
wej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie 
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, bada-
nia opinii publicznej, Organizowanie giełd i targów, Organi-
zowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych 
o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy praso-
wej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzysta-
niem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośni-
ków informacji, Informacja o wyżej wymienionych usługach, 
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami 
danych, tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, 
udostępnienie i zarządzanie bazami danych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi 
agencji informacyjnych i agencji prasowych, Rozpowszech-
nianie programów i audycji radiowych, Udostępnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, nagrań fono-
graficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputero-
wej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej 
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie 
informacji SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem 
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urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udo-
stępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja 
za pomocą platform i portali w Internecie, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, 
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kultural-
nych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych 
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, 
magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blo-
gów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji 
on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamo-
we, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowa-
dzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie 
zawodów sportowych, Informacja o powyższych usługach, 
42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projek-
towanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Przemysło-
wa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz 
danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych 
baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line po-
legający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie 
programów komputerowych, Usługi komputerowe w zakre-
sie zarządzania sieciami komputerowymi, Odpłatne udo-
stępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Usługi 
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn interneto-
wych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów 
internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisa-
mi internetowymi, Usługi w zakresie tworzenia prezentami 
internetowych i multimedialnych, Informacja o powyższych 
usługach.

(210) 529340 (220) 2021 05 25
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Your Digital Advisors
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, 
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, 
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z na-
granym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery 
i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn cyfro-
wych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie dla kom-
puterów, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki 
papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, wor-
ki, szyldy papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe, 
plakaty z papieru, klamry do papieru, rolki papieru toaleto-
wego, papier na czasopisma, papier do etykietowania, pa-
pier do zawijania, papier filtracyjny, papierowe materiały biu-
rowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne, 
papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, Porad-
niki, Publikacje, Broszury, Czasopisma, Informatory, Kalenda-
rze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji,  
35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usłu-
gi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie rekla-
my, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamo-
wej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie 
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, bada-

nia opinii publicznej, Organizowanie giełd i targów, Organi-
zowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych 
o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy praso-
wej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzysta-
niem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośni-
ków informacji, Informacja o wyżej wymienionych usługach, 
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami 
danych, tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, 
udostępnienie i zarządzanie bazami danych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi 
agencji informacyjnych i agencji prasowych, Rozpowszech-
nianie programów i audycji radiowych, Udostępnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, nagrań fono-
graficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputero-
wej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej 
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie 
informacji SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem 
urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udo-
stępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja 
za pomocą platform i portali w Internecie, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, 
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kultural-
nych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych 
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, 
magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blo-
gów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji 
on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamo-
we, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowa-
dzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie 
zawodów sportowych, Informacja o powyższych usługach, 
42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projek-
towanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Przemysło-
wa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz 
danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych 
baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line po-
legający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie 
programów komputerowych, Usługi komputerowe w zakre-
sie zarządzania sieciami komputerowymi, Odpłatne udo-
stępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Usługi 
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn interneto-
wych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów 
internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisa-
mi internetowymi, Usługi w zakresie tworzenia prezentami 
internetowych i multimedialnych, Informacja o powyższych 
usługach.

(210) 529341 (220) 2021 05 25
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Twoi Doradcy Internetowi
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, 
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, 
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz 
z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Kom-
putery i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn 
cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie 
dla komputerów, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papie-
rowe, bloki papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papie-
rowe, teczki, worki, szyldy papierowe, maty papierowe, 
kokardy papierowe, plakaty z papieru, klamry do papieru, 
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rolki papieru toaletowego, papier na czasopisma, papier 
do etykietowania, papier do zawijania, papier filtracyjny, 
papierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, pa-
pierowe wyroby artystyczne, papier do drukarek, Druki, 
w szczególności dzienniki, Poradniki, Publikacje, Broszury, 
Czasopisma, Informatory, Kalendarze, Katalogi, Skrypty, 
Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materia-
ły promocyjne, Materiały do korespondencji, 35 Rekla-
ma, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usłu-
gi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzi-
nie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem 
przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni re-
klamowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi 
w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, 
Organizowanie giełd i targów, Organizowanie gier, kon-
kursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze 
reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radio-
wej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 
informacji, Informacja o wyżej wymienionych usługach, 
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumen-
tów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie 
bazami danych, tworzenie i kompilacja komputerowych 
baz danych, udostępnienie i zarządzanie bazami danych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, 38 Agencje informa-
cyjne, Usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, 
Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, 
Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, Przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy 
pomocy sieci komputerowej, Poczta elektroniczna, Prze-
syłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz 
kasetach video, Przesyłanie informacji SMS-em, Przesy-
łanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych 
do nadawania i/lub odbioru informacji, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie kom-
puterowych baz danych, Telekomunikacja za pomocą 
platform i portali w Internecie, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konfe-
rencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji mul-
timedialnych i internetowych, Usługi wydawnicze, Publi-
kacja czasopism, magazynów, Organizowanie konkursów, 
Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udo-
stępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów, tek-
stów innych niż reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć 
reklamowych, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi 
w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i za-
jęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecz-
nych, kulturalnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Informacja o powyższych usługach, 42 Badania oraz usłu-
gi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, Przemysłowa analiza 
i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz danych 
dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych baz da-
nych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line pole-
gający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie 
programów komputerowych, Usługi komputerowe w za-
kresie zarządzania sieciami komputerowymi, Odpłatne 

udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywa-
nie serwisów internetowych i multimedialnych, Admini-
strowanie serwisami internetowymi, Usługi w zakresie 
tworzenia prezentami internetowych i multimedialnych, 
Informacja o powyższych usługach.

(210) 529343 (220) 2021 05 25
(731) ASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBAMY O DOBRĄ ENERGIĘ

(531) 01.03.02, 27.05.01
(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna, 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania ener-
gii elektrycznej, Elektryczne urządzenia sterownicze do za-
rządzania energią, 11 Instalacje grzewcze zasilane energią 
słoneczną, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią sło-
neczną, Rożna [elektryczne] do użytku z energią elektryczną, 
35 Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 Usługi 
finansowe, monetarne i bankowe, Informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usłu-
gi finansowania, Usługi płatności finansowych, Organizo-
wanie finansów dla firm, Doradztwo finansowe dotyczące 
inwestycji, Obrót towarami [usługi finansowe], Transakcje 
finansowe i monetarne, Zarządzanie finansowe funduszami 
powierniczymi, Usługi bankowe i finansowe, Obrót finanso-
wymi instrumentami pochodnymi, Pośrednictwo w usłu-
gach finansowych, Usługi w zakresie obrotu finansowego,  
37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwa-
cja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słonecz-
ną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli 
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
niemieszkalnych, Instalowanie systemów zasilanych energią 
słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasi-
lanych energią słoneczną, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 Sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Programowa-
nie oprogramowania do zarządzania energią, Opracowywa-
nie systemów do zarządzania energią i prądem.

(210) 529344 (220) 2021 05 26
(731) THE RIOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) THE RIOTS KIDS CULTURE

(531) 02.01.01, 04.05.21, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 529352 (220) 2021 05 26
(731) SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDU LIBERE

(531) 03.07.17, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Nauczanie indywi-
dualne, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie języków obcych, 
Nauczanie języków, Usługi edukacyjne w postaci spersonali-
zowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie języków, 
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi 
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania ję-
zyków, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacji dla do-
rosłych, Usługi edukacyjne, Kursy językowe, Kursy szkolenio-
we, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
Organizacja kursów językowych.

(210) 529353 (220) 2021 05 26
(731) SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Nauczanie indywi-
dualne, Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne w postaci 
spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakre-
sie języków, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego 

języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod 
nauczania języków, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi 
edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Kursy językowe, 
Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, Organizacja kursów językowych, Nauczanie 
języków, Nauczanie języków obcych.

(210) 529382 (220) 2021 05 26
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Budowlany.pl

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Organizowanie aukcji 
internetowych.

(210) 529391 (220) 2021 05 26
(731) G.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórnice
(540) (znak słowny)
(540) GOLDEN BUCH
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń do palenia, Tytoń do żucia, 
Tytoń do skręcania papierosów, Pojemniki na tytoń, Artykuły 
tytoniowe, Gilzy papierosowe, Bibułki i papier do papiero-
sów, Bibułki do rolowania papierosów, Cygara, Filtry do pa-
pierosów.

(210) 529395 (220) 2021 05 26
(731) DR.MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz

(540) (znak słowny)
(540) Dr.Marcus
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki zapa-
chowe, Preparaty do czyszczenia, zabezpieczania i konser-
wacji powierzchni samochodowych, Preparaty zapachowe 
powietrza, Detergenty samochodowe, Środki czyszczące 
do samochodów, Zapachy samochodowe, Płyny do czysz-
czenia szyb samochodowych, Wosk Carnauba do użytku sa-
mochodowego, Preparaty samochodowe i woskowe, Pasty 
samochodowe, Środki zapachowe do użytku domowego, 
Powietrze sprężone w puszkach do czyszczenia i odkurza-
nia, Preparaty nabłyszczające będące środkiem polerującym, 
Ścierki nasączone detergentem do czyszczenia, 5 Preparaty 
dezodoryzujące powietrze, Dezodoranty samochodowe, 
Dezodoranty do pomieszczeń, Preparaty neutralizujące za-
pachy do ogólnego stosowania na różnych powierzchniach, 
Preparaty oczyszczające powietrze, Preparaty neutralizujące 
zapachy do odzieży i wyrobów włókienniczych, Dezodoran-
ty do tkanin, Samochodowe odświeżacze powietrza.

(210) 529396 (220) 2021 05 24
(731) Concrete Canvas Technology Limited, Pontyclun, GB
(540) (znak słowny)
(540) CCX
(510), (511) 17 Materiały i artykuły zabezpieczające przed 
wodą i wilgocią, Szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, 
Membrany wodoodporne, Tkaniny izolacyjne, 19 Geotek-
stylia, Geotekstylia do kontrolowania erozji, Geotekstylia 
do użytku w architekturze krajobrazu, Tkaniny do użytku 
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w inżynierii wodno-lądowej i budownictwie - geotekstylia, 
Niemetalowe pokrycia tkane i materiały tkane do użytku jako 
materiały geotekstylne, Niemetalowe tkane materiały geo-
tekstylne do ochrony przed erozją, Niemetalowe maty tkane 
do użytku jako materiały geotekstylne, Niemetalowe geo-
tekstylne materiały stabilizujące do użytku w budownictwie, 
Geosyntetyki, Cementowe pokrycia zapewniające wodosz-
czelność, Mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w bu-
downictwie, Mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku 
w inżynierii wodno-lądowej i w celach konstrukcyjnych, 
Zaprawa murarska, Materiały do pokrywania dachu, Okrycia 
niemetalowe dla budownictwa, Pokrycia cementowe, Pokry-
cia betonowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
Podłogi niemetalowe, Niemetalowe materiały okładzinowe, 
w tym do pokrywania rowów, Tynk, Cement, Gips jako ma-
teriał budowlany, Niemetalowe sztywne rury, Rury ściekowe 
z betonu i cementu, Niemetalowe rury drenażowe, Powłoki 
do pokrywania rur i okablowania jako materiały budowlane, 
Niemetalowe filary, Kamienie brukowe.

(210) 529399 (220) 2021 05 26
(731) DR.MARCUS INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz

(540) (znak słowny)
(540) Senso
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki zapa-
chowe, Preparaty do czyszczenia, zabezpieczania i konser-
wacji powierzchni samochodowych, Preparaty zapachowe 
powietrza, Detergenty samochodowe, Środki czyszczące 
do samochodów, Zapachy samochodowe, Płyny do czysz-
czenia szyb samochodowych, Wosk Carnauba do użytku sa-
mochodowego, Preparaty samochodowe i woskowe, Pasty 
samochodowe, Środki zapachowe do użytku domowego, 
Powietrze sprężone w puszkach do czyszczenia i odkurza-
nia, Preparaty nabłyszczające będące środkiem polerującym, 
Ścierki nasączone detergentem do czyszczenia, 5 Preparaty 
dezodoryzujące powietrze, Dezodoranty samochodowe, 
Dezodoranty do pomieszczeń, Preparaty neutralizujące za-
pachy do ogólnego stosowania na różnych powierzchniach, 
Preparaty oczyszczające powietrze, Preparaty neutralizujące 
zapachy do odzieży i wyrobów włókienniczych, Dezodoran-
ty do tkanin.

(210) 529402 (220) 2021 05 27
(731) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD GREENS

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane 
warzywa, Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owo-
ce, Przetworzone kiełki warzyw, Przetworzone kiełki fasoli, 
Sałatki i surówki warzywne, Sałatki i surówki owocowe, Sałat-
ki i surówki owocowo-warzywne, Sałatki gotowe, Warzywa 
w puszkach, Owoce w puszkach, Zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, Składniki do sporządzenia zup, Zupy świeże i mro-

żone, Buliony, Preparaty do produkcji bulionu, Przekąski na 
bazie warzyw, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
orzechów, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, Kapusta kwaszona, Owoce kandyzowane, Przecier 
pomidorowy, Sok pomidorowy do gotowania, Przecier jabł-
kowy, Dania gotowe warzywne, Gotowe dania składające 
się głównie z mięsa, 30 Zioła suszone, Zioła przetworzone, 
Zioła konserwowane, Zioła do celów spożywczych, Przy-
prawy, Przyprawy suche, Przyprawy korzenne, Sosy, Sosy 
sałatkowe, Dresingi sałatkowe, Sosy pomidorowe, Keczup, 
Majonez, Musztarda, Słodycze zawierające owoce, Słodycze 
owocowe, Kiełki pszenicy, Dania gotowe suche lub w płynie, 
zawierające głównie ryż, Dania gotowe suche lub w płynie, 
zawierające głównie makaron, 31 Świeże warzywa, Świeże 
owoce, Świeża sałata, Sałaty, Uprawy sałaty, Świeże warzy-
wa liściaste, Świeże warzywa na sałatki, Mieszanki warzyw 
liściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki fasoli, 
Świeże zioła, Świeże zioła w postaci mieszanek liści, Świeże 
zioła w postaci główek, Świeże zioła w doniczkach, Nieprze-
tworzone zioła, Świeże orzechy.

(210) 529403 (220) 2021 05 27
(731) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowny)
(540) Burger Leaf
(510), (511) 31 Świeże warzywa, Świeże owoce, Świeże zioła, 
Świeże orzechy, Świeże grzyby, Mieszanki warzywne, świe-
że, Mieszanki owocowe, świeże, Świeże warzywa korzenne, 
Świeże warzywa strączkowe, Świeże warzywa dyniowate, 
Świeże warzywa liściowe, Świeże warzywa psiankowa-
te, Świeże warzywa rzepowate, Świeże pomidory, Świeże 
ogórki, Świeża papryka, Świeża sałata, Mieszanki warzyw li-
ściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki fasoli, 
Rośliny świeże, Rośliny żywe, Nasiona roślin, Cebulki roślin, 
Sadzonki roślin.

(210) 529404 (220) 2021 05 27
(731) ZAKOWICZ KACPER, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Vicante
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem.

(210) 529412 (220) 2021 05 27
(731) EXPERT TRANS INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuszyma
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skowroński EXPERT TRANS INTERNATIONAL

(531) 05.07.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport.
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(210) 529424 (220) 2021 05 27
(731) KOŃCZYŃSKA SWITŁANA, Skokówka;  

SIKORA EWA, Szczebrzeszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wekifood SINCE 2020

(531) 19.03.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Przetwory owocowe - dżemy, Przetwory 
do zup jarzynowych, Konserwowane warzywa, Pomidory 
konserwowane, Kiszone warzywa - kimchi, Krojone warzy-
wa, Liofilizowane warzywa, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Uprzednio 
pokrojone warzywa do sałatek, Warzywa gotowane, Warzy-
wa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane w ole-
ju, Warzywa marynowane, Warzywa w słoikach.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529438 (220) 2021 05 27
(731) NEW GALAXY PETS LOGISTICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWGALAXY company group Pet Logistics

(531) 06.01.02, 06.01.04, 03.06.03, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.02, 
26.11.08

(510), (511) 39 Transport zwierząt, Transport zwierząt do-
mowych.

(210) 529443 (220) 2021 05 27
(731) NINE’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINE9S

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.17, 27.07.21, 
29.01.12

(510), (511) 43 Catering, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, w tym gotowych do spożycia 
dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub 
utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu 
życia, Przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, 
Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, 
Usługi w zakresie działalności gastronomicznej, Prowadzenie 
restauracji, stołówek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizze-
rii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów 
gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsump-
cji żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Tymczasowe zakwa-
terowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, 
Bary szybkiej obsługi - snack-bary, Dekorowanie żywności, 
Herbaciarnie, Zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy 
firmowe, Kafeterie - bufety, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restaura-
cje samoobsługowe, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Stołówki, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi barowe, Usługi kawiarni, Usługi klubów noc-
nych - zaopatrzenie w żywność, Usługi koktajlbarów, Usługi 
zaopatrzenia w żywność.

(210) 529466 (220) 2021 05 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNE KARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale

(540) (znak słowny)
(540) SM
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolno-ste-
rujące, urządzenia do układów synchronizacji, Urządzenia do łą-
czenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej, 
Urządzenia automatyki przełączania zasilań z kontrolą synchroni-
zmu, Urządzenia do sterowania i wizualizacji, pomiarowe, moni-
torujące, Instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalne-
go sterowania procesami przemysłowymi, 37 Instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konser-
wacja elektrycznych i elektronicznych przyrządów do układów 
sterowania synchronizacją, elektrycznych urządzeń i przyrządów 
kontrolno-sterujących, pomiarowych, monitorujących, urządzeń 
do łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równole-
głej, instalacji elektrycznych, instalacji elektrycznych do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi.

(210) 529481 (220) 2021 05 27
(731) BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Stowarzyszenie Instalatorów Systemów 

Fotowoltaicznych
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(531) 26.05.01, 26.04.03, 26.11.01, 26.11.12, 26.07.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierun-
kowany, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, Badania rynkowe, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Reklama, 
Usługi marketingowe, Organizowanie targów i wystaw, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizo-
wanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, 41 Publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty re-
klamowe, w formie elektronicznej, Udostępnianie publikacji 
on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych niepobieralnych, Doradztwo zawodowe, 
Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, Usługi eduka-
cji biznesowej, Usługi kształcenia praktycznego, Edukacja 
zawodowa, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
Zapewnianie kursów edukacyjnych, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie konferencji związanych 
z handlem, Organizowanie konferencji związanych z bizne-
sem, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów - szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, Organizowanie konkursów - edukacja 
lub rozrywka, 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania 
energii, Opracowywanie systemów do zarządzania energią 
i prądem, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji 
energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Porady 
techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczę-
dzanie energii, Udzielanie informacji związanych z badaniami 
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wyko-
rzystywania naturalnych źródeł energii, Sporządzanie projek-
tów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 529482 (220) 2021 05 28
(731) JARKIEWICZ ZBIGNIEW EKOZET, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) EKOZET
(510), (511) 1 Preparaty biologiczne, inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne, 
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Prepa-

raty mikrobiologiczne do celów innych niż medyczne lub 
weterynaryjne, Preparaty do utylizacji szamb, dołów klo-
acznych i zbiorników nieczystości, Biopreparaty stosowane 
w ochronie środowiska do biodegradacji zanieczyszczeń 
w ściekach, wodach, odpadach i glebach, Aktywatory bio-
logiczne, Dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych i ka-
nalizacji, Preparaty biologiczne dla rolnictwa, Substancje, 
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, 
Preparaty bakteriobójcze inne niż do użytku medycznego 
i weterynaryjnego, Preparaty bakteriologiczne do użytku 
w ogrodnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w rol-
nictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, 
Preparaty bakteriologiczne, inne niż do celów medycznych 
i weterynaryjnych, 37 Usługi doradcze w zakresie konser-
wacji instalacji wodociągowych, Montaż instalacji kanali-
zacyjnych, gazowych i wodociągowych, Usługi doradcze 
w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi dorad-
cze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC - ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budyn-
ków, 42 Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
Badania dotyczące projektowania, Projektowanie instalacji 
i urządzeń przemysłowych, Usługi projektowania dotyczące 
instalowania akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania 
instalacji wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i sanitar-
nych, Usługi projektowania, Analizy wykonalności projektu, 
Doradztwo projektowe, Usługi projektowania technicznego 
związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi projektowa-
nia technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 
do chłodzenia, Usługi projektowania technicznego związane 
z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi projektowania 
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitar-
nymi, Projektowanie naukowe i technologiczne.

(210) 529532 (220) 2021 05 27
(731) COMGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nasz-album.pl

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe narzędzia programowe prze-
dłużające żywotność ekranu monitora czyste i nagrane 
nośniki danych do zapisu magnetycznego, numerycznego 
i analogowego dźwięku lub obrazu, karty pamięci, publika-
cje w formie elektronicznej na CD-romach i DVD oraz do-
starczane z baz danych i Internetu płyty optyczne do prze-
chowywania zdjęć, elektroniczne bazy danych dla zdjęć 
fotograficznych, 16 Papier, tektura, wyroby z papieru lub 
tektury nie zawarte w innych klasach, materiały drukowane, 
gazety i czasopisma, książki, katalogi, kalendarze, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych 
klasach, fotografie, druki termiczne, artykuły biurowe, albu-
my fotograficzne, 42 Przechowywanie zdjęć fotograficznych 
w mediach elektronicznych.
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(210) 529535 (220) 2021 05 27
(731) BLACKFISH STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALAN BLACKFISH FILM EQUIPMENT

(531) 03.09.10, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 9 Sprzęt filmowy, Sprzęt elektroniczny, 35 Pro-
dukcja filmów reklamowych.

(210) 529538 (220) 2021 05 28
(731) KUŁAKOWSKI JACEK CREATIVE COOPER,  

Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREATIVE COOPER

(531) 19.01.05, 19.01.06, 19.01.07, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 01.01.03

(510), (511) 20 Meble, Meble drewniane, Meble wielofunk-
cyjne, Meble do przechowywania, Regały - meble, Regały 
drewniane - meble, Stojaki na wino - meble, Beczki na wino 
niemetalowe, Beczki niemetalowe inne niż do użytku domo-
wego lub kuchennego, Drewniane beczki, Wyroby stolarskie, 
Barki przenośne - meble, Drewniane półki i stojaki - meble, 
Krzesła, Ławy - meble, Barki - meble, Ławy ogrodowe połą-
czone na stałe z ławkami, Meble do wnętrz, Meble do siedze-
nia, Meble gięte, Meble domowe wykonane z drewna, Me-
ble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble ogrodowe, Meble 
ogrodowe drewniane, Stoliki kawowe, Stoliki, Szafki - meble, 
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Stoły, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Fotele, 40 Usługi 
stolarskie, Produkcja mebli na zamówienie, Kowalstwo, Sto-
larstwo meblowe, Stolarstwo meblowe - produkcja na zamó-
wienie, Stolarstwo - produkcja na zamówienie, Snycerstwo, 
Wyrób produktów na zamówienie, 42 Projektowanie mebli, 
Projektowanie umeblowania, Projektowanie wzorów, Pro-
jektowanie produktów, Projektowanie i opracowywanie no-
wych produktów.

(210) 529609 (220) 2021 05 31
(731) JUNGLE BOOGIE STUDIO ZIELENI ANNA ZIELIŃSKA, 

BARBARA JASTRZĘBSKA-CZAPLA SPÓŁKA JAWNA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Jungle Boogie
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin 
i kwiatów, Konewki, Spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć In-
ternet oraz inne sieci komunikacji) związane z następującymi 
produktami: artykuły ogrodnicze, rośliny, kwiaty.

(210) 529611 (220) 2021 05 31
(731) JUNGLE BOOGIE STUDIO ZIELENI ANNA ZIELIŃSKA, 

BARBARA JASTRZĘBSKA-CZAPLA SPÓŁKA JAWNA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNGLE BOOGIE

(531) 04.02.20, 04.05.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin 
i kwiatów, Konewki, Spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć In-
ternet oraz inne sieci komunikacji) związane z następującymi 
produktami: artykuły ogrodnicze, rośliny, kwiaty.

(210) 529612 (220) 2021 05 31
(731) BURNESON DANE, Denver, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aksels

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], Skarpetki, Koszulki 
z krótkim rękawem, Bluzy sportowe, Szorty, Body niemowlę-
ce, Czapki dziane.

(210) 529680 (220) 2021 06 01
(731) OVIKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVIklinika

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Szkolenia personelu, 42 Usługi laboratoryjne 
w zakresie badań medycznych, 44 Usługi w zakresie badań 
lekarskich, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub 
leczenia, Kliniki medyczne, Usługi klinik medycznych, Konsul-
tacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Badania medycz-
ne, Usługi medyczne, Pomoc medyczna, Prowadzenie pla-
cówek medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, 
Usługi zapładniania metodą in vitro, Doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifi-
kowany personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej 
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[testy i analizy], Usługi analiz laboratoryjnych związanych 
z leczeniem ludzi, Usługi leczenia w zakresie płodności  
człowieka.

(210) 529681 (220) 2021 05 28
(731) MALASIEWICZ RAFAŁ EURO, Borowiecko-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Producent Mebli EURO

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu, 
Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Meble do przebie-
ralni, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble ogrodowe 
drewniane, Meble do przechowywania, Meble biurowe meta-
lowe, Meble zawierające łóżka, Szafki metalowe [meble], Półki 
niemetalowe [meble], Meble, Narożniki [meble], Barki [meble], 
Meble kuchenne, Meble drewniane, Meble łazienkowe, Meble 
skórzane, Meble sklepowe, Zewnętrzne meble, Półki [meble], Al-
tany [meble], Kontuary [meble], Lustra [meble], Komody [meble], 
Meble domowe, Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble 
łączone, Kredensy [meble], Skrzynie [meble], Stoły [meble], Pufy 
[meble], Meble komputerowe, Szafy [meble], Konsole [meble], 
Meble wypoczynkowe, Szafki [meble], Meble wielofunkcyjne, 
Gabloty [meble], Meble szkolne, Meble biurowe, Zagłówki [me-
ble], Regały [meble], Siedzenia [meble], Toaletki [meble], Meble 
ogrodowe, Modułowe meble łazienkowe, Meble metalowe, 
Meble z listewek, Ściany działowe [meble], Ruchome podstawy 
[meble], Meble modułowe [kombinowane], Meble do oranżerii, 
Lady robocze [meble], Blaty kuchenne [meble], Barki przeno-
śne [meble], Sprzęt biurowy [meble], Meble do wnętrz, Meble 
ogrodowe [patio], Biurka modułowe [meble], Regały drewniane 
[meble], Rozkładane meble z obiciem, Półki do przechowywania 
[meble], Moduły do przechowywania [meble], Elementy dzielą-
ce przestrzeń [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], 
Ruchome przesłony (ekrany) [meble], Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Meble z tworzyw sztucznych, Meble kuchenne do za-
budowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble do pokojów dzie-
cinnych, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Półki z metalu 
[meble], Ścianki działowe niemetalowe [meble], Meble ogrodo-
we z aluminium, Segmenty do przechowywania [meble], Seg-
menty półek drewnianych [meble], Stoliki pod umywalkę [meble], 
Stojaki na ręczniki [meble], Meble domowe wykonane z drewna, 
Drewniane półki i stojaki [meble], Meble na miarę (do zabudo-
wy), Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
z substytutów drewna, Meble sypialniane na miarę (do zabudo-
wy), Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble z two-
rzyw sztucznych do łazienek, Meble przystosowane do układania 
jedno na drugim, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
|meble] i haczyki na ubrania, Zestawy części [sprzedawane ra-
zem], z których montuje się meble, Zestawy części [sprzedawane 
jako całość] do montażu w meble, Krzesła, Poduszki na krzesła, Fo-
tele, Stoły, Stoliki, Materace, Meble wykonane ze stali, Meble ogro-
dowe z tworzyw sztucznych, Łóżka, Metalowe ramy łóżek, Ramy 
do łóżek, Szafy, Szafki, Drzwi do szaf, Garderoby, Biurka, Regały, 
Komody, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych 
i garderób [części mebli], Blaty na szafki, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
takich towarów jak meble.

(210) 529682 (220) 2021 06 01
(731) PRZYBOJEWSKI MARCEL, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIU’DI -PIZZA-

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyj-
ne, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi barów i restauracji, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Pizzerie.

(210) 529693 (220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Lacrimal
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 529701 (220) 2021 06 01
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasiona Kujawskie

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do siewu, Nasiona roślin, Na-
siona surowe, Nasiona nieprzetworzone, Nasiona do upraw, 
Nasiona dla rolnictwa, Nieprzetworzone nasiona do użytku 
rolniczego, Ziarno siewne, Ziarna rolnicze do siewu, Ziarna 
naturalne, Zboże nieprzetworzone, Zboże w ziarnach nie-
przetworzone, Nasiona pszenicy, Jęczmień, Nasiona żyta, 
Nasiona rzepaku, Nasiona pszenżyta, Nasiona kukurydzy, 
35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towa-
rów: nasiona, nasiona do siewu, nasiona roślin, nasiona su-
rowe, nasiona nieprzetworzone, nasiona do upraw, nasiona 
dla rolnictwa, nieprzetworzone nasiona do użytku rolnicze-
go, ziarno siewne, ziarna rolnicze do siewu, ziarna naturalne, 
zboże nieprzetworzone, zboże w ziarnach nieprzetworzone, 
nasiona pszenicy, jęczmień, nasiona żyta, nasiona rzepaku, 
nasiona pszenżyta, nasiona kukurydzy.

(210) 529709 (220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ALLERTEC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.
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(210) 529711 (220) 2021 06 01
(731) STRZYŻ RAFAŁ, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) MIJANKA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z tele-
fonami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z telefonami, Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z telefonami, 37 Naprawa telefonów, Naprawa lub konserwa-
cja aparatów telefonicznych.

(210) 529715 (220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) SCORBOLAMID
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 529717 (220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DONEPINE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 529721 (220) 2021 06 01
(731) SZUKAJ MARCIN CHEF, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chef M.Szukaj

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Prze-
twarzanie żywności i napojów, 43 Usługi restauracyjne, Usłu-
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem.

(210) 529725 (220) 2021 06 01
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) NULVIXAB
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 529726 (220) 2021 06 01
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) CRIMSOLTA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 529730 (220) 2021 06 01
(731) LIGHTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LightBox Dieta, która Ci odpowiada

(531) 19.01.03, 26.15.09, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Żywność dla diet medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, Dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niepełnosprawnych, 29 Gotowe posiłki z mięsa 
[mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki z drobiu [drób 
jako główny składnik], Gotowe dania z mięsa, Gotowe po-
siłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dro-
biu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki zawierające 
[głównie] jajka, Gotowe posiłki składające się głównie z owo-
ców morza, Potrawy mięsne gotowane, Posiłki gotowane 
składające się głównie z ryb, Schłodzone desery mleczne, 
Zupy, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z dziczyzny, Burgery sojowe, Burgery 
warzywne, Burgery z tofu, Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, Potrawy rybne, Potrawy z ryb do spoży-
cia przez ludzi, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania składające się głów-
nie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu 
(oden), 30 Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, Dania na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy 
zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy na bazie 
ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Kanapki, Potra-
wy z makaronu, Zapakowane zestawy obiadowe składają-
ce się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby 
lub warzywa, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy 
na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające 
się z makaronów, Gotowe dania z ryżu, 43 Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmu-
jący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywa-
nie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, Przygotowywanie posiłków, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi osobistych kucharzy, Usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyj-
ne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywno-
ści, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo 
żywieniowe, Konsultacje z dziedziny żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet od-
chudzających, Planowanie programów odchudzających, Po-
radnictwo dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne 
doradztwo związane z dietą, Udzielanie informacji o warto-
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ści odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informa-
cji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie 
informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informa-
cji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Usługi 
dietetyków, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi 
doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie 
dietetyki, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi 
doradcze związane z dietą, Usługi doradztwa związane z od-
chudzaniem, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, Poradnictwo żywieniowe, Świadczenie usług w zakre-
sie programów odchudzania, Udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(210) 529736 (220) 2021 06 02
(731) GRABOWSKI IGOR EKO NAWOZY I PRODUKTY 

Z BLACHY, Stanisławowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTAL DEZINSECTOR

(531) 03.13.07, 03.13.21, 27.05.01, 29.01.15, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia robactwa.

(210) 529739 (220) 2021 05 31
(731) JARONIEC LECH BIURO USŁUG HANDLOWO- 

-COACHINGOWYCH, Mościenica
(540) (znak słowny)
(540) IronWay
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Dostar-
czanie filmów, nie do pobrani, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Egzaminy 
edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifika-
cje w zakresie pilotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże, 
Informacja o edukacji, Hazard, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aiki-
do, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fi-
zyczna, Kursy korespondencyjne, Malowanie twarzy, Mon-
taż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie 
indywidualne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Organizacja 
imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizo-
wanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Orga-
nizowanie zawodów sportowych, Produkcja filmów innych 
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja progra-

mów radiowych i telewizyjnych, Prowadzenie wycieczek 
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Sport (Wypożycza-
nie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi oceny 
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, 
Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 
Usługi trenerskie, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie obiek-
tów sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie 
sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkole-
niowych.

(210) 529740 (220) 2021 05 31
(731) IRON RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowny)
(540) IronResorts
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Informa-
cja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych. Infor-
macja o rekreacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura 
fizyczna, Malowanie twarzy, Nauczanie indywidualne, Nauka 
gimnastyki, Nauka judo, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizowanie balów, Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Orga-
nizowanie zawodów sportowych, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja 
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie 
zajęć fitness, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Sport 
(Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Świadcze-
nie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozryw-
ka], Usługi artystów estradowych, Usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi 
klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Usługi oceny w zakresie sprawności 
fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi parków rozryw-
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ki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi rozrywkowe, Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi związane z dyskotekami, Wynajmowanie 
kortów tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symu-
latorów szkoleniowych, Wystawianie spektakli na żywo, Wysta-
wianie spektakli rewiowych, 43 Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Domy turystyczne, Informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, Rezerwacje miejsc w ho-
telach, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania  
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, 
Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [zakwaterowanie], Wynajmowanie sal na zebrania, Wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 529747 (220) 2021 05 31
(731) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 26.01.03, 26.01.09, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogra-
mowanie do sztucznej inteligencji, do analizy.

(210) 529748 (220) 2021 05 31
(731) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.09, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogra-
mowanie do sztucznej inteligencji, do analizy.

(210) 529749 (220) 2021 05 31
(731) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.09, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogra-
mowanie do sztucznej inteligencji, do analizy.

(210) 529754 (220) 2021 05 31
(731) DUCHOWICZ-MATEUSIAK EWA EDEM, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) STADIOPASTA
(510), (511) 3 Maść (nie do celów leczniczych), krem do cia-
ła, 5 Maść, krem na kontuzje, maść przeciwbólowa, prze-
ciwzapalna.

(210) 529755 (220) 2021 05 31
(731) VERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERONI EST. 1990

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowe 
jajka, Wyroby porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, Tabliczki 
porcelanowe, Szyldy porcelanowe, Porcelanowe popiersia, 
Doniczki porcelanowe, Kubki porcelanowe, Żardyniery por-
celanowe, Pudełka z porcelany, Posągi z porcelany, Rzeźby 
z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, Bibe-
loty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z porcelany, 
Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa, Ozdobne 
wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porcelanowe, Por-
celanowe żardyniery [donice], Skarbonki-świnki z porcelany, 
Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wyroby z porce-
lany, Posągi z porcelany chińskiej, Rzeźby wykonane z por-
celany, Bibeloty z porcelany [posągi], Statuetki z chińskiej 
porcelany, Figurki wykonane z porcelany, Bibeloty [posągi] 
z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany, Wyroby arty-
styczne z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki wy-
konane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdoby 
ścienne z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki, 
Porcelanowe ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod 
naczynia, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, 
Serwisy do kawy z porcelany, Naczynia stołowe wykonane 
z porcelany, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Figurki 
wykonane z porcelany kostnej, Ozdobne rzeźby wykonane 
z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Mode-
le [ozdoby] zrobione z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa 
z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Dzieła sztuki z porce-
lany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe 
z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Arty-
kuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Szyldy z porcela-
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ny lub ze szkła, Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki 
wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Modele pojazdów 
[ozdoby] wyrabiane z porcelany, Naczynia do pieczenia wy-
konane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D wykonane z por-
celany, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Karafki ze szkła, Miski 
ze szkła, Szklane popiersia, Popiersia szklane, Szklane karafki, 
Ozdoby szklane, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Kubki szkla-
ne, Butle szklane, Naczynia ze szkła, Wazony ze szkła, Figurki 
ze szkła, Szklane naczynia żaroodporne, Talerze ze szkła, Wy-
roby szklane malowane, Kryształ [wyroby szklane], Ozdob-
ne donice szklane, Szklana zastawa stołowa, Słoiki, dzbanki 
szklane, Szklanki [naczynia do picia], Wyroby szklane dla 
gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, Zastawa stołowa obiadowa, Serwisy  
[zastawy stołowe], Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, Serwisy do kawy [zastawa stoło-
wa], Podstawki pod szklanki [zastawa stołowa], Talerze [część 
zastawy stołowej] z żelu krzemionkowego, Zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem 
widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stoło-
wa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Serwisy do herbaty, 
Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramiczne serwisy do kawy, 
Ceramiczne statuetki, Figurki ceramiczne, Garnki ceramiczne, 
Pudełka z ceramiki, Ozdobne donice ceramiczne, Naczynia 
kuchenne ceramiczne, Ceramika do użytku kuchennego, 
Kubki wykonane z ceramiki, Skarbonki-świnki z ceramiki, 
Rzeźby ceramiczne, Statuy ceramiczne, Ceramiczne statuy, 
Rondle ceramiczne, Misy ceramiczne, Kubki ceramiczne, 
Tabliczki ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Ceramiczne 
skarbonki, Donice ceramiczne, Ceramiczne ozdoby, Ozdoby 
ceramiczne, Ceramiczne popiersia, Pudełka ceramiczne, Fi-
gurki wykonane z ceramiki, Ceramiczne pokrywki na pojem-
niki do chusteczek higienicznych, Moździerze ceramiczne 
w stylu japońskim [suribachi], Dekoracje ścienne 3D wykona-
ne z ceramiki, Naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, 
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Termo-
izolowane naczynia domowe z ceramiki, Krasnale ogrodo-
we ceramiczne [gnomy], Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gli-
ny, terakoty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub 
szkła, Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramiczna zastawa sto-
łowa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
następujących towarów, Porcelana, Porcelana ozdobna, Por-
celanowe jajka, Wyroby porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, 
Tabliczki porcelanowe, Szyldy porcelanowe, Porcelanowe 
popiersia, Doniczki porcelanowe, Kubki porcelanowe, Żardy-
niery porcelanowe, Pudełka z porcelany, Posągi z porcelany, 
Rzeźby z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, 
Bibeloty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z por-
celany, Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa, 
Ozdobne wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porce-
lanowe, Porcelanowe żardyniery [donice], Skarbonki-świnki 
z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wy-
roby z porcelany, Posągi z porcelany chińskiej, Rzeźby wy-
konane z porcelany, Bibeloty z porcelany [posągi], Statuetki 
z chińskiej porcelany, Figurki wykonane z porcelany, Bibeloty 
[posągi] z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany, Wyro-
by artystyczne z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki 
wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdo-
by ścienne z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki, 
Porcelanowe ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod 
naczynia, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, 
Serwisy do kawy z porcelany, Naczynia stołowe wykonane 
z porcelany, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Figurki 
wykonane z porcelany kostnej, Ozdobne rzeźby wykonane 
z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Mode-

le [ozdoby] zrobione z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Dzieła sztuki z porce-
lany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Zastawa stołowa z porce-
lany kostnej [inna niż sztućce], Statuy z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, 
terakoty lub szkła, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Dzieła 
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki 
opakowaniowe z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany 
[bibeloty], Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, 
Szyldy z porcelany lub ze szkła, Popiersia z porcelany, tera-
koty lub szkła, Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, 
Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, Naczy-
nia do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 
3D wykonane z porcelany, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, 
Karafki ze szkła, Miski ze szkła, Szklane popiersia, Popiersia 
szklane, Szklane karafki, Ozdoby szklane, Rzeźby szklane, Fi-
gurki szklane, Kubki szklane, Butle szklane, Naczynia ze szkła, 
Wazony ze szkła, Figurki ze szkła, Szklane naczynia żarood-
porne, Talerze ze szkła, Wyroby szklane malowane, Kryształ 
[wyroby szklane], Ozdobne donice szklane, Szklana zastawa 
stołowa, Słoiki, dzbanki szklane, Szklanki [naczynia do picia], 
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kie-
liszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Zastawa stołowa 
obiadowa, Ceramiczna zastawa stołowa, Serwisy [zastawy 
stołowe], Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Pod-
stawki pod szklanki [zastawa stołowa], Talerze [część zastawy 
stołowej] z żelu krzemionkowego, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, Serwisy do herbaty, Ceramiczne 
serwisy do kawy.

(210) 529791 (220) 2021 06 02
(731) POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Prostki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sotelli

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Makarony, Produkty na bazie mąki, Płatki zbo-
żowe, Muesli, Batony zbożowe, Batoniki muesli, Chipsy zbo-
żowe, Chrupki zbożowe.

(210) 529792 (220) 2021 06 02
(731) MOLON LABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLON LABE
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(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 13 Amunicja, Amunicja do broni palnej, Amuni-
cja do strzelb, Amunicja średniego kalibru, Broń, Broń do wy-
strzeliwania pocisków, Broń palna, Broń palna sportowa, Broń 
ręczna [broń palna], Broń sportowa, Broń i amunicja, 41 Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Or-
ganizowanie zajęć rekreacyjnych, Usługi rozrywkowe, eduka-
cyjne i instruktażowe, Zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 529794 (220) 2021 06 02
(731) PepsiCo, Inc., New York, US
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS HASHTAGS
(510), (511) 30 Gotowe do spożycia przekąski składające się 
głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż lub ich mieszanki, w tym 
chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki 
ryżowe, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precel-
ki, chrupki, kukurydza prażona [popcorn], sosy typu dip 
do przekąsek, sosy salsa, batony, Przekąski i chipsy na bazie 
ryżu, Przekąski i batony na bazie zbóż, Sosy, Przekąski na ba-
zie ziaren, Przekąski chlebowe, Przekąski i chipsy na bazie ku-
kurydzy, Przekąski i chipsy na bazie mąki, Chipsy bajglowe.

(210) 529806 (220) 2019 02 13
(731) HLH BioPharma GmbH, Balve, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentaSan

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 5 Produkty probiotyczne do celów medycznych 
w zakresie zdrowia jamy ustnej i zębów do zapobiegania 
zapaleniu dziąseł, paradontozie, halitozie, powstawaniu aft, 
przy zapaleniach i małych ranach w jamie ustnej oraz pasty 
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej i gumy do żucia 
na bazie probiotycznej.

(210) 529841 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZIOM 1959 restauracja

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.07.01
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restaura-
cje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, 
Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy 
turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, 
Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 

czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, na-
rady], Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypoży-
czanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 
Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwate-
rowania w hotelach i pensjonatach, organizowanie obozów 
wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), prowadzenie hoteli, 
kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynaj-
mowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi 
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.

(210) 529842 (220) 2021 06 04
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PIROLAM
(510), (511) 3 Kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, od-
żywki do pielęgnacji włosów, szampony, szampony do cia-
ła, szampony do włosów, szampony nielecznicze, szam-
pony do użytku osobistego i szampony przeciwłupieżowe 
nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji paznokci, kosmetyki do paznokci, utwardzacze do pa-
znokci, odżywki do paznokci, 5 szampony lecznicze.

(210) 529890 (220) 2021 06 07
(731) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WP Sales Booster
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowa-
nie marketingowe do wyszukiwania, Elektroniczne bazy 
danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, 
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Inter-
fejsy komputerowe, Monitory [programy komputerowe], 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Aplikacje kompute-
rowe do pobrania, Zapisane pliki danych, Pliki muzyczne, 
graficzne i multimedialne do pobrania, 35 Aktualizowanie 
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 
Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i bada-
nia rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie 
reklamy, Badania rynku do celów reklamowych, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakre-
sie usług reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie po-
wierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kompila-
cja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Ocena 
skutków wywieranych przez działania reklamowe na od-
biorców, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, Organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, Kampanie prospectingowe, Or-
ganizowanie programów lojalnościowych do celów han-
dlowych, promocyjnych lub reklamowych, Pośrednictwo 
w zakresie reklamy, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Przygotowywanie kampanii 
reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Reklama biz-
nesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
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Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Usługi badawcze w zakresie re-
klamy i marketingu, Usługi dopasowywania w ramach sieci 
reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów 
między reklamodawcami a właścicielami stron interneto-
wych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i mar-
ketingu, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi re-
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i toż-
samości marki, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Analiza trendów marketingowych, Badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, Marketing afiliacyjny, Marketing 
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing referencyjny, 
Marketing ukierunkowany, Usługi w zakresie marketin-
gu baz danych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, Kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, Usługi zarządzania bazami danych, Przetwarzanie 
danych, 38 Elektroniczna wymiana danych przechowy-
wanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Usługi transmisji cyfrowej, 
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 
Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych 
za pośrednictwem Internetu, Dzierżawa czasu dostępu 
do witryn internetowych [isp], Interaktywne usługi teleko-
munikacyjne, Usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, Transmisja danych i nadawanie danych, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Udostępnianie usług czatu 
głosowego, Udostępnianie wirtualnych środków umożli-
wiających użytkownikom komputerów porozumiewanie 
się w czasie rzeczywistym, 42 Programowanie oprogramo-
wania do reklamy on-line, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Hosting elektronicznych przestrzeni 
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów 
i usług, Hosting komputerowych baz danych, Opracowy-
wanie baz danych, Udostępnianie on-line oprogramowa-
nia nie do pobrania, Udostępnianie lub wynajem obszaru 
pamięci elektronicznej w Internecie, Oprogramowanie jako 
usługa SaaS, Usługi inżynieryjne w zakresie programowania 
komputerowego, Usługi wsparcia technicznego w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogra-
mowania komputerowego na rzecz osób trzecich.

(210) 529894 (220) 2021 06 07
(731) PIPAŁA AMANDA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goldbrudherbs

(531) 26.01.02, 26.01.15, 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 529895 (220) 2021 06 04
(731) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) EVITY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.04
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakre-
sie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksów-
ką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie 
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji 
mobilnych, Przewożenie, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez apli-
kację on-line, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakre-
sie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

(210) 529897 (220) 2021 06 04
(731) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakre-
sie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksów-
ką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie 
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji 
mobilnych, Przewożenie, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez apli-
kację on-line, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakre-
sie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

(210) 529914 (220) 2021 06 07
(731) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Wysogotowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM WIELKOPOLSKIE
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(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 
25.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03

(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.

(210) 529919 (220) 2021 06 07
(731) SZUBA BARTOSZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KFN

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 41 Organizacja i produkcja gal spor-
towych, Organizowanie zawodów sportowych, Produkcja 
widowisk, Produkcja programów TV o tematyce sportowej, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizo-
wanie obozów sportowych, Dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Kultura fizyczna.

(210) 529925 (220) 2021 06 07
(731) HUMENIUK KINGA MOTORSFERA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) motorsfera.pl SZKOŁA MOTOCYKLOWA

(531) 14.01.15, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.03, 
29.01.14

(510), (511) 41 Nauka jazdy na motocyklu.

(210) 529946 (220) 2021 06 08
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 1 Kleje do płytek ceramicznych, Kleje do płytek 
podłogowych, sufitowych i ściennych, Spoiwa cementowe, 
6 Metalowe konstrukcje, 19 Ceramiczne płytki podłogowe, 
Ceramiczne płytki ścienne, Płytki ceramiczne, Niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Wapno.

(210) 529960 (220) 2021 06 07
(731) JARZYNA-ZIELIŃSKA AGNIESZKA PJZ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pierogarnia Serce Podhala

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 08.07.02, 02.09.01, 26.11.03, 
26.11.12

(510), (511) 30 Pierogi.

(210) 529962 (220) 2021 06 07
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) fundamax
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, Ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 529968 (220) 2021 06 08
(731) PAWŁOWSKA AGNIESZKA MIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT KISZONEK

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 19.01.01, 19.01.06, 
19.01.07, 05.09.12, 05.09.23, 25.01.19

(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, Cebula konserwowana, 
Cebulki marynowane, Czosnek [konserwowany], Fasolka 
konserwowa, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Ki-
szone warzywa [kimchi], Kimchi z pokrojonej w kostkę rzod-
kwi [kkakdugi], Konserwowane papryczki chilli, Konserwowa-
ne warzywa, Korniszony, Krojone warzywa, Kukurydza słodka 
[konserwowana], Marynowana ostra papryka, Marynowana 
rzodkiewka, Mieszanki warzywne, Ogórki korniszone, Pikle, 
Pokrojone warzywa, Pomidory konserwowane, Pomidory 
konserwowe, Pomidory, przetworzone, Przetworzone bu-
raki, Przetworzone cebule, Przetworzone jabłka, Warzywa 
fermentowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa 
konserwowane, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa 
marynowane, Warzywa przetworzone, Warzywa solone, Wa-
rzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa w słoikach.

(210) 529969 (220) 2021 06 08
(731) Chanel SARL, Genewa, CH
(540) (znak słowny)
(540) CHANEL LIPSCANNER
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Progra-
my komputerowe nagrane, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce na smartfony, Pokrowce do ta-
bletów, Magnesy dekoracyjne, Grafika do pobrania do tele-
fonów komórkowych, Dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Kodo-
wane karty lojalnościowe, Kodowane karty-klucze, Kodowa-
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ne karty magnetyczne, Podkładki pod myszy komputerowe, 
Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Po-
krowce na laptopy, Pamięci zewnętrzne USB.

(210) 530002 (220) 2021 06 09
(731) ZIELONA PRZYSTAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA PRZYSTAŃ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 530011 (220) 2021 06 09
(731) SZULC WIESŁAW F.U.H. AKBA AKUMULATORY, 

Jaktorów-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) AKBA
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, Akumula-
tory, elektryczne, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Miar-
ki [przyrządy miernicze], Prostowniki prądu elektrycznego, 
35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Promocja sprzedaży.

(210) 530035 (220) 2021 06 09
(731) CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami budowlanymi.

(210) 530036 (220) 2021 06 09
(731) CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTP CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami budowlanymi.

(210) 530037 (220) 2021 06 09
(731) PERKOVIĆ HRVOJE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA MAMA JA TATA

(531) 27.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wypo-
sażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,  
41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 530040 (220) 2021 06 09
(731) KOZERA DAMIAN, Czapury
(540) (znak słowny)
(540) Łejery
(510), (511) 30 Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody 
bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Jadalne lody 
owocowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody na bazie jogurtu 
[lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku 
czekoladowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci ba-
tonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody typu sandwich, 
Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne o smaku 
owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody 
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki na sorbety 
[lody], Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje 
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Owocowe lody, Sor-
bety [lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne lody], Spo-
żywcze (Lody -), Wegańskie lody, Słodkie polewy i nadzienia, 
Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, 
Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki nadziewane, Bułki z na-
dzieniem, Chimichanga [rodzaj burrito], Chipsy tortilla, Chipsy 
[produkty zbożowe], Ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto na bazie jaj, Cia-
sto z przyprawionymi owocami, Gotowe pizze, Gotowe posiłki 
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe 
potrawy na bazie ryżu, Hamburgery gotowane i w bułkach, 
Hamburgery w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, 
Kanapki z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki z kur-
czakiem, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki zawierające 
kurczaka, Lasagna, Lasagne, Makarony zawierające nadzie-
nia, Makaron z serem, Mięso zapiekane w cieście, Mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Nachos, Mrożone 
wafle, Nadziewane kanapki, Naleśniki, Naleśniki [cienkie], Nale-
śniki mrożone, Naleśniki słone, Owoce pod kruszonką, Pierożki 
z krewetkami, Pizza, Placki, Placki z kurczakiem, Placki z nadzie-
niem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Potrawy z maka-
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ronu, Przekąski na bazie tortilli, Zapiekanki w cieście z dziczy-
zny i drobiu, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mię-
sa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wrapy 
z kurczakiem, Warzywa w cieście, Tosty francuskie, Tostowe 
opiekane kanapki z serem, Tortille, Spaghetti i klopsy, Sandwi-
cze, Sałatka z makaronu typu rurki, Sałatka z makaronem, Qu-
iche [tarty], Cappuccino, Biała herbata, Aromaty kawowe, Cze-
kolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Czekola-
da pitna, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Gorąca cze-
kolada, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe kakao 
i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Herbata, 
Herbata czarna, Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, Her-
bata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata mrożona, 
Herbaty, Herbaty owocowe, Kakao, Kakao do sporządzania 
napojów, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa w postaci całych ziaren, Napoje sporządzane z kawy, Na-
poje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, 
Napoje sporządzone z kakao, Napoje o smaku czekoladowym, 
Napoje składające się głównie z kawy, Napoje składające się 
głównie z czekolady, Napoje składające się głównie z kakao, 
Yerba mate, Ziarna kawy, Wyroby z kakao, Wyciągi z herbaty, 
Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki 
z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chał-
wa, Ciastka serowe, Cienkie kruche naleśniki (papad), Cienkie 
kruche placki z przyprawami [papad], Cienkie kruche placki 
z przyprawami [poppadom], Cienkie naleśniki (popadoms), 
Cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Crème caramel [kar-
melowy deser], Czekolada do wyrobów cukierniczych i chle-
ba, Czekolada na polewy lub posypki, Czekolada nielecznicza, 
Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekoladki, 
Czekoladki z likierem, Czekoladowe fondue, Czekoladowe do-
datki smakowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Dekoracje z czekolady 
do wyrobów cukierniczych, Dekoracje z czekolady na choin-
ki, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Drobiny kajmako-
we, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, 
Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Jabłka w cieście, 
Jagody pokryte czekoladą, Koreczki, kanapeczki, Kremy cze-
koladowe, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, 
Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Mieszanki czekolady 
na gorąco, Migdały w polewie czekoladowej, Mleczne wyro-
by cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożo-
ne torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, 
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), 
Musy (wyroby cukiernicze), Orzechowe wyroby cukiernicze, 
Orzechy macadamia w polewie czekoladowej, Owocowe (ga-
laretki -) [słodycze], Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy 
piankowe, Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Produkty 
na bazie czekolady, Tiramisu, Wyroby cukiernicze mrożone, 
Wyroby piekarnicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, 
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, 
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, 
Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze 
zawierające galaretkę, 43 Bary przekąskowe, Bary, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności, Herbaciarnie, Ka-
feterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączka-
mi, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowa-

nie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączka-
mi, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawo-
wych, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi herba-
ciarni, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, 
Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi w zakresie dostarczania napojów, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 530066 (220) 2021 06 10
(731) RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA  

SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC

(531) 26.01.18
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 
Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kre-
mu, proszku, cieni, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Kosmetyki 
do demakijażu: mleczka, toniki, Kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, Środki do pielęgnacji ust, Kosmetyki do pielęgnacji wło-
sów: szampony, odżywki, Preparaty do pielęgnacji skóry: bal-
samy, kremy, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Środki 
do mycia i kąpieli: mydła, żele, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi.

(210) 530067 (220) 2021 06 10
(731) AGENCJA REKLAMOWA OPUS B B. BUDZIK, J. 

KOZŁOWSKA-MIROCH SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) trocado
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 530076 (220) 2021 06 10
(731) RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA  

SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) (znak słowny)
(540) LAMI Cosmetics
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 
Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kre-
mu, proszku, cieni, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Kosmetyki 
do demakijażu: mleczka, toniki, Kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, Środki do pielęgnacji ust, Kosmetyki do pielęgnacji wło-
sów: szampony, odżywki, Preparaty do pielęgnacji skóry: bal-
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samy, kremy, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Środki 
do mycia i kąpieli: mydła, żele, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi.

(210) 530082 (220) 2021 06 10
(731) RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA  

SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMI COSMETICS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu: kremy, pudry, podkłady, 
rozświetlacze, cienie, tusze do rzęs, ołówki do brwi, konturów-
ki do ust, szminki, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do dema-
kijażu: mleczka, toniki, zmywacze, Kosmetyki do pielęgnacji 
paznokci: odżywki, lakiery, zmywacze, Odżywki do rzęs, se-
rum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, sztuczne rzęsy, Środki 
do pielęgnacji ust: balsamy, odżywki, Kosmetyki do pielęgna-
cji włosów: szampony, odżywki, Kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry: balsamy, kremy, chusteczki nawilżające, Kosmetyki do opa-
lania: kremy, emulsje, olejki, Kosmetyki łagodzące po opalaniu: 
balsamy, kremy, odżywki, Środki do mycia i kąpieli: mydła, żele.

(210) 530085 (220) 2021 06 10
(731) WICHŁACZ DAMIAN, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) RELESCA
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 530091 (220) 2021 06 09
(731) SKIN HARMONY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN HARMONY DERMATOLOGIA MEDYCYNA 

ESTETYCZNA Dr Martyna Szaniawska

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 530106 (220) 2021 06 10
(731) ZANKAVICH VITALI, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eklips

(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 Drogi - materiały do budowy i pokryć.

(210) 530111 (220) 2021 06 11
(731) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESTEM eko!

(531) 19.01.01, 19.07.01, 20.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie na temat wody pod kątem ekologii.

(210) 530112 (220) 2021 06 11
(731) BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVEX

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Organizowa-
nie targów handlowych, Pokazy towarów, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Telemarketing, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Organizowanie targów i wystaw, Organizo-
wanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie im-
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej prowadzone drogą on-line i przez sklepy 
stacjonarne w zakresie baterii słonecznych, fotowolta-
icznych modułów słonecznych, instalacji fotowoltaicz-
nych do wytwarzania energii elektrycznej, kolektorów 
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, ogniw 
słonecznych, modułów słonecznych, paneli słonecznych, 
urządzeń fotowoltaicznych do przekształcania promie-
niowania słonecznego na energię elektryczną, urządzeń 
do magazynowania energii elektrycznej, 37 Budownic-
two; Konsultacje budowlane;, Informacja budowlana, Nad-
zór budowlany, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słonecz-
ną w budynkach niemieszkalnych, Konserwacja i naprawa 
instalacji energii słonecznej, 39 Dostawa towarów, Pako-
wanie towarów, 40 Składanie materiałów na zamówienie 
dla osób trzecich, 41 Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materia-
łów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostęp-
nianie publikacji on-line [nie do pobrania], Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizo-
wanie konferencji związanych z handlem, Organizowanie 
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konferencji związanych z biznesem, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szko-
leniowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i uży-
wania energii, Opracowywanie systemów do zarządzania 
energią i prądem, Projektowanie i opracowywanie sieci 
dystrybucji energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, Porady techniczne związane z działaniami mają-
cymi na celu oszczędzanie energii, Udzielanie informa-
cji związanych z badaniami i opracowaniami projektów 
technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych 
źródeł energii, Sporządzanie projektów i opracowywanie 
systemów fotowoltaicznych.

(210) 530119 (220) 2021 06 11
(731) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GrandPet

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Karmy dla psów, 
karmy dla kotów, Ściółka dla zwierząt.

(210) 530122 (220) 2021 06 11
(731) MĘCIŃSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sisterhoodie
(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sporto-
we, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem.

(210) 530135 (220) 2021 06 11
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) (znak słowny)
(540) NINJAMAS PYJAMA PANTS
(510), (511) 5 Pieluchy jednorazowe i jednorazowe majtki 
treningowe do uczenia dzieci korzystania z nocnika.

(210) 530146 (220) 2021 06 11
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) BOHEMA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wód-
ka, Likiery, Wino.

(210) 530147 (220) 2021 06 11
(731) KOZICKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON THE WINGS

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Muzyczne nagrania wi-
deo, Nagrania audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania cyfro-
we, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe do pobrania, Nagrania audio i wideo, Nagrania 
muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo z muzyką, Na-
grania wideo, Nagrania wideo z filmami, Nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, Pobieralne nagrania dźwiękowe, 
Nagrania wideo do pobrania, Płyty [nagrania dźwiękowe], 
Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, 25 Bluzki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy z kaptu-
rem, Kurtki bluzy, 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzycz-
ne na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Usługi koncertów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów koncertowych, Występy mu-
zyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Wystę-
py grup muzycznych na żywo, Występy na żywo grup roc-
kowych, Występy zespołów muzycznych na żywo, Występy 
zespołów rockowych na żywo, Usługi rozrywkowe w po-
staci występów zespołów muzycznych, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Komponowanie muzyki dla osób 
trzecich, Publikowanie piosenek, Pisanie piosenek, Usługi 
w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi pisania piose-
nek na potrzeby niereklamowe, Nagrywanie muzyki, Roz-
rywka z udziałem muzyki, Zapewnianie muzyki na żywo, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, 
Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, 
z internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] na internetowych stronach MP3, Udostępnianie muzy-
ki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na wi-
trynach internetowych MP3, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
Usługi w zakresie komponowania muzyki.

(210) 530163 (220) 2021 06 12
(731) PILOYAN LUSINE LD DISTRIBUTION, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) LUMINA DECO
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Oświetlenie zewnętrzne, Lampy (urządzenia oświetleniowe), 
Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], Latarki, Panele 
[płyty] oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy wiszące, Sufito-
we lampy wiszące, Żyrandole, Lampy ścienne, Lampy oświe-
tleniowe, Lampy bezpieczeństwa, Lampy LED, Lampy podło-
gowe, Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampki do czytania, 
Lampki nocne, Lampy do dekoracji świątecznych, Lampki 
na choinki świąteczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i poprzez Internet następujących towarów: oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne, 
lampy (urządzenia oświetleniowe), przenośne lampy ręczne 
[oświetleniowe], latarki, panele [płyty] oświetleniowe, lampy 
stojące, lampy wiszące, sufitowe lampy wiszące, żyrandole, 
lampy ścienne, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeń-
stwa, lampy LED, lampy podłogowe, lampy stołowe, lampy 
biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy do deko-
racji świątecznych, lampki na choinki świąteczne.

(210) 530164 (220) 2021 06 12
(731) PILOYAN LUSINE LD DISTRIBUTION, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LUMINA DECO INSPIRED BY CHARM

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Oświetlenie zewnętrzne, Lampy (urządzenia oświetleniowe), 
Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], Latarki, Panele 
[płyty] oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy wiszące, Sufito-
we lampy wiszące, Żyrandole, Lampy ścienne, Lampy oświe-
tleniowe, Lampy bezpieczeństwa, Lampy LED, Lampy podło-
gowe, Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampki do czytania, 
Lampki nocne, Lampy do dekoracji świątecznych, Lampki 
na choinki świąteczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i poprzez Internet następujących towarów: oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne, 
lampy (urządzenia oświetleniowe), przenośne lampy ręczne 
[oświetleniowe], latarki, panele [płyty] oświetleniowe, lampy 
stojące, lampy wiszące, sufitowe lampy wiszące, żyrandole, 
lampy ścienne, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeń-
stwa, lampy LED, lampy podłogowe, lampy stołowe, lampy 
biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy do deko-
racji świątecznych, lampki na choinki świąteczne.

(210) 530185 (220) 2021 06 11
(731) MOSTVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciemno-Gnojna
(540) (znak słowny)
(540) cmpl
(510), (511) 12 Autobusy, Autokary, Ciężarówki, Ciężarówki 
transportowe, Części i akcesoria do pojazdów, Części i akce-
soria do pojazdów lądowych, Części konstrukcyjne do cięża-
rówek, Części konstrukcyjne do samochodów, Lądowe po-
jazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy mechaniczne, Po-
jazdy, Pojazdy do podróżowania drogą lądową, Pojazdy 
do poruszania się po lądzie, Pojazdy do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poru-
szania się, Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy do prze-
wozu pasażerów, Pojazdy do użytku na lądzie, Pojazdy dro-
gowe [do transportu], Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydo-
we, Pojazdy i środki transportu, Pojazdy mechaniczne, Samo-
chody, Samochody elektryczne, Samochody hybrydowe, 
Samochody osobowe, Samochody osobowe i części kon-
strukcyjne do nich, Samochody półciężarowe, Urządzenia 
do poruszania się po lądzie, 35 Usługi administracyjne w za-
kresie odpraw celnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, Zarządzanie flotą pojazdów [dla 
osób trzecich], 36 Gwarancje w zakresie pojazdów, Organizo-
wanie płatności opłat celnych, Organizowanie zbierania 
opłat celnych, Organizowanie zwrotu opłat celnych, Usługi 
gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, Usługi po-
datkowe i celne, Usługi w zakresie zwrotu opłat celnych, Za-
pewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi 
pojazdami lądowymi, 37 Czyszczenie pojazdów, Doradztwo 
dotyczące naprawy pojazdów, Instalacja części zamiennych 
do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie urzą-
dzeń do zabezpieczania pojazdów, Instalowanie wyposaże-
nia samochodowego, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, 
Kompleksowe czyszczenie samochodów, Konserwacja czę-
ści i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silni-
kowych, Konserwacja i naprawa opon, Konserwacja i napra-

wa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, Konser-
wacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silników, 
Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja 
lub naprawa pojazdów samochodowych, Konserwacja po-
jazdów, Konserwacja pojazdów mechanicznych, Konserwa-
cja samochodów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, 
Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Konserwa-
cja silników spalinowych, Kontrola pojazdów przed przepro-
wadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów przed przepro-
wadzeniem naprawy, Kontrola samochodów i ich części 
przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki], 
Lakierowanie, Malowanie pojazdów mechanicznych, Malo-
wanie samochodów, Montaż [instalowanie] akcesoriów 
do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, 
Mycie pojazdów, Mycie pojazdów mechanicznych, Naprawa 
ciężarówek, Naprawa elementów silników, Naprawa i konser-
wacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwa-
cja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych i silników do nich, Naprawa i kon-
serwacja pojazdów elektrycznych, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojaz-
dów, mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwa-
cja pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konser-
wacja silników pojazdów mechanicznych, Naprawy i konser-
wacja samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Na-
prawy przyczep, Naprawy samochodów, Obsługa i naprawy 
pojazdów silnikowych, Odnawianie pojazdów, Organizowa-
nie naprawy pojazdów, Organizowanie konserwacji silników 
pojazdów lądowych, Organizowanie naprawy silników po-
jazdów lądowych, Organizowanie wstawiania szyb do wy-
miany w pojazdach, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, 
Polerowanie pojazdów, Polerowanie samochodów, Przegląd 
pojazdów, Przegląd samochodów, Przegląd silników, Rege-
neracja silników, Regulacja silników, Regulacja [tuning] pojaz-
dów, Remont pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją samochodów, Usługi doradcze w zakresie kon-
serwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy po-
jazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą 
pojazdów, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silniko-
wych, Usługi tuningu pojazdów, Usługi w zakresie konserwa-
cji pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie odnawiania sa-
mochodów, 39 Czarterowanie pojazdów do transportu, Do-
radztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone 
przez centra obsługi, telefonicznej i infolinie, Dostarczanie 
dokumentów, Dostarczanie informacji dotyczących trans-
portu, Dostarczanie ładunków drogą lądową, Dostarczanie 
pojazdów, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów, 
Dostawa towarów, Dostawa towarów drogą kolejową, Dzier-
żawa magazynów, Dzierżawa samochodów ciężarowych, 
Informacja o magazynowaniu, Informacja o transporcie, In-
formacja o składowaniu, Kontraktowy wynajem pojazdów, 
Kontrola towarów przeznaczonych do transportu, Ładowa-
nie i wyładowanie pojazdów, Ładowanie towarów, Logistyka 
transportu, Magazynowanie, Magazynowanie celne, Maga-
zynowanie części pojazdów, Magazynowanie części, Maga-
zynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunków, Maga-
zynowanie ładunku przed transportem, Magazynowanie to-
warów, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Nawi-
gacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Obsługa ładun-
ków, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Odbieranie 
ładunku, Odbieranie paczek, Odbieranie paczek drogą lądo-
wą, Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja trans-
portu powietrznego, morskiego i lądowego, Organizacja 
wynajmu pojazdów, Organizowanie holowania, Organizo-
wanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, 



82 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2021

morską i, powietrzną, Organizowanie odbierania towarów, 
Organizowanie rozładunku towarów, Organizowanie składo-
wania towarów, Organizowanie transportu, Organizowanie 
transportu drogą lądową morską i powietrzną, Organizowa-
nie transportu ładunków, Organizowanie transportu towa-
rów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie 
wynajmu samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich 
środków transportu, Organizowanie wypożyczania pojaz-
dów, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transportu, Pako-
wanie i składowanie towarów, Pakowanie ładunków, Pako-
wanie towarów, Pakowanie towarów podczas transportu, 
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Przechowywanie 
części do pojazdów mechanicznych, Przechowywanie ła-
dunków po ich transporcie, Przechowywanie ładunku przed 
przewozem, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie 
towarów pod zamknięciem celnym, Przewóz ładunków, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Przewóz towarów, 
Przewożenie, Przewożenie i dostarczanie towarów, Rozładu-
nek towarów, Składowanie, Składowanie i dostarczanie to-
warów, Składowanie ładunków, Składowanie towarów, Skła-
dowanie towarów przed i po transporcie, Składowanie towa-
rów w transporcie, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja 
towarów, Towary (Składowanie -), Transport, Transport doku-
mentów, Transport drogowy, Transport drogowy ładunków, 
Transport i dostawy towarów, Transport i składowanie, Trans-
port i składowanie towarów, Transport kolejowy, Transport 
lądowy, Transport ładunków, Transport ładunku drogą lądo-
wą, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport pojaz-
dami do ciężkich ładunków, Transport pojazdów, Transport 
pojazdów mechanicznych, Transport samochodami ciężaro-
wymi, Transport samochodowy, Transport towarów, Trans-
port towarów koleją, Transport - Usługi nawigacji, Transport 
wynajętych samochodów, Udostępnianie pojazdów do wy-
najmu, Udzielanie informacji dotyczących transportu ładun-
ków, Udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa 
w przewozie ładunków, Udzielanie informacji na temat trans-
portu samochodowego, Udzielanie informacji na temat 
usług kierowania pojazdami, Udzielanie informacji o usłu-
gach tymczasowego składowania, Udzielanie Informacji 
związanych z usługami rozładunku towarów, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami magazynowania, Udzielanie 
porad związanych z usługami spedycyjnymi, Umieszczanie 
ładunku w pojazdach, Usługi agencji spedycyjnej, Usługi 
agencji spedycji towarów, Usługi agencji transportowej 
w zakresie organizowania transportu towarów, Usługi dorad-
cze w zakresie magazynowania towarów, Usługi doradcze 
związane z transportem towarów, Usługi doradcze związane 
z transportem drogowym, Usługi dostarczania ładunków, 
Usługi dostawcze, Usługi informacyjne związane z transpor-
tem, Usługi informacyjne związane z przechowywaniem, 
Usługi informacyjne związane z transportem towarów, Usłu-
gi kierowców, Usługi ładowania, Usługi prowadzenia pojaz-
dów, Usługi przeładunkowe, Usługi przewozu, Usługi prze-
wozowe towarów, Usługi przewoźnika, Usługi przewozu ła-
dunków, Usługi rozładowywania i przepakowywania, Usługi 
składów w zakresie przechowywania pojazdów, Usługi skła-
dowania, Usługi składowania towarów, Usługi spedycji, Usłu-
gi spedycji ładunku drogą lądową, Usługi spedycyjne, Usługi 
transportowe, Usługi transportu drogowego ładunków, 
Usługi transportu drogowego, Usługi transportu ładunków, 
Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu 
pojazdami, Usługi transportu samochodami silnikowymi, 
Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], 
Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi w zakre-
sie organizowania transportu drogowego, Usługi w zakresie 
rozładunku towarów, Usługi w zakresie spedycji towarów, 
Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi w zakresie 

transportu samochodami ciężarowymi, Usługi wynajmu lą-
dowych pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów 
silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, 
Usługi wynajmu samochodów, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Usługi związane z maga-
zynowaniem towarów, Wynajem ciężarówek i przyczep, Wy-
najem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, Wyna-
jem pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem 
pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów transportowych 
na umowę, Wynajem pojazdów transportowych, Wynajem 
pojazdów z kierowcą, Wynajem przyczep, Wynajem przy-
czep do przewozu samochodów, Wynajem samochodów, 
Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem silnikowych 
pojazdów lądowych, Wynajmowanie transportu drogowe-
go, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie, 
zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, Wypoży-
czanie przyczep, Wypożyczanie przyczep drogowych, Wy-
pożyczanie przyczep samochodowych, Wypożyczanie sa-
mochodów, Wypożyczanie środków transportu, Załadunek 
i rozładunek towarów.

(210) 530187 (220) 2021 03 30
(731) HAMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Broda Głowa HAMSKI BARBER

(531) 02.09.12, 25.03.03, 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, strzyżenie i golenie brzytwą.

(210) 530188 (220) 2021 06 14
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLNATURAL BY SFD
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsa-
my do stóp (Nielecznicze -), Balsamy po opalaniu, Balsamy 
do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do cia-
ła, Emulsja opóźniająca starzenie, Korektory [kosmetyki], 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmety-
ki do pielęgnacji urody, Kosmetyczne płyny do włosów, 
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w for-
mie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki przeznaczone do su-
chej skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki naturalne, Ko-
smetyki funkcjonalne, Kremy do oczyszczania skóry, Krem 
do twarzy, Krem do rąk, Krem pod oczy, Kremy do odży-
wiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy pod prysz-
nic, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Mgiełki do ciała, 
Masło do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczka do ciała, 
Mleczko do demakijażu, Mydła i żele, Nielecznicze kremy 
do ciała, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecz-
nicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy 
do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy 
oczyszczające, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mydła 
toaletowe, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze 
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pasty do zębów, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecz-
nicze preparaty do masażu, Nielecznicze serum do skóry, 
Nielecznicze sole do kąpieli, Odżywki do włosów, Olejek 
do kąpieli, Olejki do masażu, Olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, 
Perfumowane mydła, Peelingi do twarzy [kosmetyki], 
Peelingi złuszczające do ciała, Peeling do stóp, Perfumy, 
Pianki [kosmetyki], Płatki kąpielowe, Płyny do demakijażu, 
Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Prepa-
raty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfu-
meryjne, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze 
do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycz-
nych, Preparaty pod prysznic, Preparaty przeciwsłoneczne, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki zapachowe do celów 
domowych, Szampony, Toniki do skóry, Zapachy, Zapachy 
do ciała, 35 Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do nastę-
pujących towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów, 
balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze -), balsamy 
po opalaniu, balsamy do ust, dezodoranty i antyperspi-
ranty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, ko-
rektory [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyczne płyny 
do włosów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki 
w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosme-
tyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej 
[pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki organiczne, kosmetyki natural-
ne, kosmetyki funkcjonalne, kremy do oczyszczania skóry, 
krem do twarzy, krem do rąk, krem pod oczy, kremy do od-
żywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy pod prysz-
nic, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, mgiełki do ciała, 
masło do ciała, maseczki do twarzy i ciała, mleczka do ciała, 
mleczko do demakijażu, mydła i żele, nielecznicze kremy 
do ciała, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze 
kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, 
nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszcza-
jące, nielecznicze mleczka, nielecznicze mydła toaletowe, 
nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pasty do zę-
bów, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole 
do kąpieli, odżywki do włosów, olejek do kąpieli, olejki 
do masażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, perfumowane 
mydła, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszcza-
jące do ciała, peeling do stóp, perfumy, pianki [kosmetyki], 
płatki kąpielowe, płyny do demakijażu, płyny do oczu, 
płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty do depi-
lacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfume-
ryjne, preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze 
do włosów, preparaty po opalaniu, do celów kosme-
tycznych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciw-
słoneczne, środki do higieny jamy ustnej, środki zapa-
chowe do celów domowych, szampony, toniki do skóry, 
zapachy, zapachy do ciała, Usługi handlu elektroniczne-
go, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, Reklama i promocja sprzedaży 
dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektro-
niczną.

(210) 530190 (220) 2021 06 11
(731) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Marki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNITEL MOTORSPORT

(531) 18.01.07, 18.01.09, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.17, 
29.01.13, 25.07.04

(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samo-
chodów, 41 Organizowanie zawodów sportowych.

(210) 530191 (220) 2021 06 14
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLNATURE BY SFD
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy 
do stóp nielecznicze, Balsamy po opalaniu, Balsamy do ust, 
Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Emulsja 
opóźniająca starzenie, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki w goto-
wych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki 
w postaci płynów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki 
w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki orga-
niczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kremy 
do oczyszczania skóry, Krem do twarzy, Krem do rąk, Krem 
pod oczy, Kremy do odżywiania skóry do celów kosme-
tycznych, Kremy pod prysznic, Maseczki do ciała, Maseczki 
do twarzy, Mgiełki do ciała, Masło do ciała, Maseczki do twa-
rzy i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko do demakijażu, Mydła 
i żele, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze koncen-
traty do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, 
Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, 
Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze mleczka, 
Nielecznicze mydła toaletowe, Nielecznicze peelingi do twa-
rzy, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płyny do ką-
pieli, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze serum 
do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Odżywki do włosów, 
Olejek do kąpieli, Olejki do masażu, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Perfumowane mydła, Peelingi do twarzy [kosme-
tyki], Peelingi złuszczające do ciała, Peeling do stóp, Perfumy, 
Pianki [kosmetyki], Płatki kąpielowe, Płyny do demakijażu, 
Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Prepa-
raty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfu-
meryjne, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze 
do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycz-
nych, Preparaty pod prysznic, Preparaty przeciwsłoneczne, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki zapachowe do celów 
domowych, Szampony, toniki do skóry, Zapachy, Zapachy 
do ciała, 35 Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do nastę-
pujących towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów, 
balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze -), balsamy 
po opalaniu, balsamy do ust, dezodoranty i antyperspiran-
ty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, korektory 
[kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla dzieci, 
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kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyczne płyny do wło-
sów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie 
olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosme-
tyki upiększające, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, 
kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki funk-
cjonalne, kremy do oczyszczania skóry, krem do twarzy, krem 
do rąk, krem pod oczy, kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, kremy pod prysznic, maseczki do ciała, ma-
seczki do twarzy, mgiełki do ciała, masło do ciała, maseczki 
do twarzy i ciała, mleczka do ciała, mleczko do demakijażu, 
mydła i żele, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kon-
centraty do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry gło-
wy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, 
nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze mleczka, 
nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze peelingi do twa-
rzy, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płyny do ką-
pieli, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze serum 
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, odżywki do włosów, 
olejek do kąpieli, olejki do masażu, olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, olejki naturalne do celów kosmetycz-
nych, perfumowane mydła, peelingi do twarzy [kosmetyki], 
peelingi złuszczające do ciała, peeling do stóp, perfumy, 
pianki [kosmetyki], płatki kąpielowe, płyny do demakijażu, 
płyny do oczu, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty 
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfumeryjne, 
preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze do wło-
sów, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, pre-
paraty pod prysznic, preparaty przeciwsłoneczne, środki 
do higieny jamy ustnej, środki zapachowe do celów domo-
wych, szampony, toniki do skóry, zapachy, zapachy do ciała, 
Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Reklama 
i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowa-
nych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub 
drogą elektroniczną.

(210) 530230 (220) 2021 06 14
(731) KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YESHA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 Barwniki kosmetyczne, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Dezodoranty do użytku osobiste-
go, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Kosmetyki, Kosmetyki dla 
zwierząt, Lotiony do celów kosmetycznych, Kadzidła, Ma-
seczki kosmetyczne, Mydła, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do masażu, Masła 
do ciała, Kremy celów kosmetycznych, Peelingi, Perfumy, Pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecz-
nicze, Preparaty do makijażu, Preparaty przeciwsłoneczne, 
Preparaty do układania włosów, Szampony, Talk kosmetycz-
ny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Woda zapachowa, 
Wosk do depilacji, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Gabine-
ty pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów 

kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony 
fryzjerskie, Salony piękności, Łaźnie publiczne do celów hi-
gienicznych.

(210) 530241 (220) 2021 06 14
(731) CHARSZNICKIE POLA NATURY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) kombuczaj
(510), (511) 29 Fermentowane napoje na bazie roślin, Na-
poje z kiszonych roślin, Fermentowane napoje: kumys, 
kombucha, makgeolli, ayran, boza, shalgam, hardaliye, Na-
poje fermentowane na bazie serwatki, 32 Bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców 
używane do sporządzania napojów, Ekstrakty z moszczu 
niesfermentowanego, Ekstrakty chmielowe do sporzą-
dzania napojów, Koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, Mieszanki do sporządzana napojów sorbe-
towych, Napoje bezalkoholowe na bazie soków owoco-
wych, Napoje na bazie sfermentowanych roślin, Syropy 
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napo-
jów, Wyciągi do sporządzania napojów, Soki, Aperitify 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe gazowane napoje na ba-
zie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje zawierają-
ce soki warzywne, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalko-
holowe, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholo-
wych, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, Napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, Napoje na bazie soku z zielonych wa-
rzyw, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje 
bezalkoholowe, Sorbety w postaci napojów.

(210) 530242 (220) 2021 06 15
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) BOBOLEN
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
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do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 

Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
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Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów 
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki 
do smoczków.

(210) 530243 (220) 2021 06 15
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) VERBASCON
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty 
[przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki na-
wilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chus-
teczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chu-
steczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i anty-

perspiranty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kre-
my dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla nie-
mowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczysz-
czania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosme-
tyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], 
Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosme-
tyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszcza-
nia [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chus-
teczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, 
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty 
do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pie-
lęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, 
Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, 
Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, 
Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skó-
ry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Prepara-
ty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowa-
nie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Pre-
paraty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opa-
lania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higienicz-
ne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosme-
tyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, 
Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki 
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetycz-
na, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, 
Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środ-
ki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do od-
każania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Anty-
septyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spo-
żywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Bal-
samy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opa-
trunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki an-
tybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna 
żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do ce-
lów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki 
spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, Dodatki diete-
tyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mine-
ralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i sub-
stancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty derma-
tologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne 
substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
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nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, 
Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, 
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skó-
ry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy 
lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa 
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mi-
kroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecz-
nicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze 
napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze 
oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Leczni-
cze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty 
do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji wło-
sów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty 
w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, 
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, 
Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze ma-
ści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry 
głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla nie-
mowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, 
Lecznicze żele do ciała, lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści 
lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy 
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medycz-
ne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spo-
żywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tablet-
ki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla 
niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje wi-
taminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napo-
je ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasą-
czane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki leczni-
cze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki 
zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki leczni-
cze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy 
diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako 
zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, mate-
riały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki 
elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku me-
dycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy 
jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednora-
zowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpa-
ski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, 
Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Pre-
paraty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutycz-
ne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Pre-
paraty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceu-
tyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i sub-
stancje mineralne do celów medycznych, Preparaty me-
dyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne 
do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla lu-
dzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiast-
kami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty diete-
tyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla 
niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roz-
twory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 

Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczysz-
czające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne 
do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Sło-
dycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów me-
dycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, 
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające 
górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], 
Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakterio-
bójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyj-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użyt-
ku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, 
Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, 
Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażają-
ce do użytku domowego, Strzykawki napełnione prepara-
tami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substan-
cje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne 
dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki 
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwu-
tleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, 
Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Tera-
peutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłania-
jące artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycz-
nych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów 
medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki od-
każające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel 
aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki pa-
pierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Wi-
taminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, 
Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących 
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źró-
dlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów 
medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów 
medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin 
leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycz-
nych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybak-
teryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele 
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użyt-
ku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet 
medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farma-
ceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły 
do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory 
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory 
bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże 
elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Ban-
daże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów me-
dycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla 
dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania le-
karstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki 
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalato-
ry, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do po-
dawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, 
Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, 
Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski 
ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochron-
ne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do ce-
lów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, 
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Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu 
lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów 
medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzy-
ków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru 
gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Za-
kraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do poda-
wania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do bute-
lek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 530244 (220) 2021 06 15
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) OTOXARAL
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosme-
tyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, 
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty 
do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne 
do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nie-
lecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nie-
lecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki do my-
cia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nie-
lecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do wło-
sów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowa-
nia uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [ko-
smetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Pre-
paraty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, 
Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Pre-
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, Prepara-
ty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fi-
tokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaleto-
we, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki 
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów ko-
smetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, 
Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła 

do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do my-
cia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skó-
ry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne pre-
paraty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków 
[specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medyczne-
go, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki do-
pochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkaża-
jące, Czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Diete-
tyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystoso-
wane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywno-
ściowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki die-
tetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineral-
ne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje anty-
alergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Far-
maceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje derma-
tologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, 
Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, 
Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), In-
tymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki 
do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci 
[lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy 
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farma-
ceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, 
Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, 
Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i wetery-
naryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywno-
ści, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecz-
nicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Leczni-
cze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecz-
nicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty 
do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji wło-
sów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty 
w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, 
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, 
Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści 
na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, 
Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, 
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze 
żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści 
antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycz-
nych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farma-
ceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów me-
dycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła 
antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stoso-
wane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z do-
datkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, 
Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączo-
ne waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suple-
menty diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze 
suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowa-
ne jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, 
materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opa-
trunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku me-
dycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jed-
norazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, 
Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Prepa-
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raty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bak-
teriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetycz-
ne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzy-
matyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologicz-
ne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, 
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substan-
cje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, 
Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pier-
wiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne 
do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemow-
ląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory 
do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory 
soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użyt-
ku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, 
Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, 
Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergicz-
ne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie 
aerozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye 
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye 
do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, 
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące 
do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla ko-
biet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, 
Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające 
do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami 
farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłon-
ne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemow-
ląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne 
do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy zioło-
we, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów 
farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki wita-
minowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze 
do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty 
do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina 
do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, 
Wata do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, 
Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, 
Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki 
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Wi-
taminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, 
Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących ma-
tek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana 
do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycz-
nych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycz-
nych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, 
Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary 
do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele 
do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku der-
matologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, 
Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żyw-
ność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żyw-
ność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, Żywność homogenizowana przysto-
sowana do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Apli-
katory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do pre-
paratów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów anty-

septycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pi-
gułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], 
Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, 
Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], 
Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów 
medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla 
dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, 
Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmie-
nia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, 
Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, 
Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, 
Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne 
na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłon-
ki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, 
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów me-
dycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termo-
metry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakrapla-
cze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakrapla-
cze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 530245 (220) 2021 06 15
(731) EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, Suplementy wzmacniające 
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane pro-
filaktycznie i dla rekonwalescentów, Odżywcze suplementy 
diety, Tabletki witaminowe, Żelki witaminowe.

(210) 530246 (220) 2021 06 15
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Tunes Communication
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze.

(210) 530291 (220) 2021 06 15
(731) PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA WALCZEWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA
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(531) 26.11.12, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Organizowanie warsztatów, Warsztaty w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie warsztatów zawodo-
wych i kursów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadza-
nie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, 
Prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświa-
domości, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, 44 Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, 
Usługi psychoterapeutyczne, Porady psychologiczne, Ba-
dania psychologiczne, Usługi psychologów, Poradnictwo 
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Przygotowywa-
nie profili psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii 
pracy, Doradztwo związane z psychologią integralną, Usługi 
w zakresie testów psychologicznych, Doradztwo dotyczą-
ce psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,  
Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], 
Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdro-
wia psychicznego], Usługi w zakresie zdrowia psychiczne-
go, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo psychologiczne 
dla personelu, Poradnictwo medyczne związane ze stre-
sem, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Leczenie 
uzależnienia od narkotyków, Leczenie uzależnień, Leczenie 
psychologiczne.

(210) 530293 (220) 2021 06 15
(731) STRUSS AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TIMELESS AUDIO
(510), (511) 9 Wzmacniacze, Urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Głośniki, Urządzenia do transmisji dźwięku, Prze-
wody akustyczne, Urządzenia do reprodukcji dźwięku.

(210) 530295 (220) 2021 06 15
(731) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.15, 03.07.24, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Artykuły do korektorowa-
nia i ścierania, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Papier i karton, Bloki papierowe, Papier rysunkowy, Papier 
do celów rękodzielniczych, Cyrkle, Ekierki, Krzywiki, Kreślar-
skie szablony, Kątowniki [linijki] do kreślenia, Linijki, Kreda, 
Artykuły biurowe, Kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, Pudełka z farbami do użytku szkolne-
go, 28 Plastelina do zabawy, Ciastolina.

(210) 530310 (220) 2021 06 16
(731) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) comfino

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe, Opracowania finanso-
we, Badania finansowe, Gwarancje finansowe, Planowanie 
finansowe, Wyceny finansowe, Usługi finansowe, Transakcje 
finansowe, Informacje finansowe, Prognozy finansowe, Inwe-
stycje finansowe, Analizy finansowe, Oceny finansowe, Fi-
nansowe usługi konsultingowe, Finansowe usługi gwaran-
cyjne, Osobiste usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Zarządzanie finansowe akcjami, Zarządzanie fi-
nansowe funduszami, Sponsorowanie finansowe, Skompu-
teryzowane analizy finansowe, Detaliczne usługi finansowe, 
Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, 
Usługi wymiany finansowej, Usługi informacji finansowej, Ba-
danie wypłacalności finansowej, Usługi konsultingu finanso-
wego, Usługi pośrednictwa finansowego, Pozyskiwanie kapi-
tału finansowego, Zarządzanie finansowe dotyczące inwe-
stycji, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, 
Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Gwarancje i porę-
czenia finansowe, Gwarancje finansowe [usługi gwarancyjne], 
Usługi finansowe dla spółek, Zarządzanie finansowe fundu-
szami emerytalnymi, Informacje finansowe dla inwestorów, 
Oceny i wyceny finansowe, Usługi finansowe dotyczące in-
westycji, Zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, 
Usługi bankowe i finansowe, Finansowe usługi rozliczeniowe 
[clearingowe], Zarządzanie finansowe spółkami holdingowy-
mi, Obrót towarami [usługi finansowe], Doradztwo finanso-
we i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe dotyczące 
emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, Do-
radztwo finansowe dotyczące podatków, Usługi finansowe 
dotyczące nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finanso-
we, Pożyczki finansowe dla handlu, Gwarantowanie finanso-
we rent dożywotnich, Zarządzanie finansowe projektami 
budowlanymi, Transakcje finansowe i monetarne, Wyceny 
i analizy finansowe, Informacje finansowe i wyceny, Usługi 
finansowe i monetarne, Zarządzanie finansowe programami 
członkowskimi, Dostarczanie skomputeryzowanej Informacji 
finansowej, Usługi finansowej bankowości osobistej, Prze-
prowadzanie studium wykonalności finansowej, Skompute-
ryzowane usługi doradztwa finansowego, Usługi oceny ryzy-
ka finansowego, Doradcze usługi zarządzania finansowego, 
Planowanie finansowe w zakresie emerytur, Wyceny finanso-
we dla celów ubezpieczenia, Usługi finansowe związane 
z podróżami, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, 
Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Zarzą-
dzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, Usługi finan-
sowe dotyczące sprzedaży mienia, Usługi finansowe w za-
kresie obligacji, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nie-
ruchomości, Zarządzanie finansowe planami emerytalnymi 
pracowników, Administrowanie finansowe planami emery-
talnymi pracowników, Finansowe i Inwestycyjne usługi kon-
sultacyjne, Usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu, 
Usługi finansowe związane z lotniskami, Usługi charytatyw-
ne, mianowicie usługi finansowe, Usługi finansowe w zakre-
sie akcji, Finansowe usługi związane z oszczędnościami, Usłu-
gi finansowe związane z oszczędzaniem, Usługi finansowe 
związane z akredytywą, Zarządzanie finansowe związane 
z bankowością, Konsultacje finansowe w sektorze energety-
ki, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo 
finansowe dotyczące funduszy powierniczych, Usługi finan-
sowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości, Usługi finansowe, pieniężne i ban-
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kowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, 
Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi finan-
sowe związane z mieniem, Usługi finansowe świadczone 
przez Internet, Doradztwo finansowe dotyczące planowania 
podatków, Doradztwo finansowe dla zwycięzców loterii, Za-
rządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, Do-
radztwo finansowe w zakresie franchisingu, Usługi finanso-
we związane z emeryturami, Zarządzanie finansowe projek-
tami renowacji budynków, Zarządzania finansowe zbiorowy-
mi programami inwestycyjnymi, Doradztwo finansowe 
związane z pożyczkami, Finansowe usługi w zakresie przed-
płacania, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi infor-
macji finansowej dotyczące walut, Porady w zakresie oceny 
finansowej, Porady w zakresie wyceny finansowej, Usługi 
w zakresie obrotu finansowego, Usługi w zakresie sponsorin-
gu finansowego, Usługi w zakresie planowania finansowego, 
Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi finanso-
we związane z kartami kredytowymi, Usługi finansowe zwią-
zane z pojazdami mechanicznymi, Usługi finansowe związa-
ne z zastawami hipotecznymi, Finansowe usługi dotyczące 
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Zarządzanie fi-
nansowe w zakresie kont udziałowych, Usługi finansowe 
w zakresie zabezpieczania funduszy, Usługi finansowe 
świadczone przy użyciu kart, Usługi finansowe w zakresie za-
kupu pojazdów, Doradztwo finansowe w sprawach papie-
rów wartościowych, Usługi finansowe w zakresie obrotu ak-
cjami, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów warto-
ściowych, Usługi finansowe dotyczące programów akcjona-
riatu prywatnego, Usługi finansowe związane z działalnością 
gospodarczą, Usługi finansowe w zakresie zakupu nierucho-
mości, Usługi finansowe związane z handlem samochodo-
wym, Usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych, 
Pożyczki finansowe na cele odnawiania domów, Usługi fi-
nansowe w zakresie dzierżawy samolotów, Doradztwo w za-
kresie podatków dochodowych [finansowe], Usługi finanso-
we związane z kartami bankowymi, Usługi finansowe w po-
staci zabezpieczenia inwestycji, Usługi finansowe w zakresie 
pożyczek pieniężnych, Doradztwo finansowe w zakresie 
planów emerytalnych, Doradztwo finansowe w zakresie za-
rządzania aktywami, Usługi finansowe związane z zakupem 
domu, Doradztwo finansowe dotyczące programów akcji 
pracowniczych, Finansowe usługi doradcze i dotyczące za-
rządzania, Usługi finansowe związane z transportem towa-
rów, Usługi finansowe związane z zapłatą gotówką, Usługi fi-
nansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe związane z zakupem samolotów, Usługi finanso-
we dotyczące finansowania transmitowania programów, Fi-
nansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 
Badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, Usłu-
gi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, Zarządzanie 
finansowe udziałami w innych firmach, Doradztwo finanso-
we związane z usługami kredytowymi, Usługi finansowe 
w zakresie wyceny wełny, Transakcje finansowe za pośred-
nictwem łańcucha blokowego, Usługi finansowe związane 
z walutami cyfrowymi, Skomputeryzowane usługi informa-
cyjne dotyczące działalności finansowej, Skomputeryzowa-
ne usługi w zakresie informacji finansowej, Usługi informa-
cyjne dotyczące wycen działalności finansowej, Usługi do-
radztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, Usługi do-
radztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi 
doradcze w zakresie planowania finansowego, Usługi do-
radztwa finansowego na rzecz bankowców, Niezależne do-
radztwo w zakresie planowania finansowego, Usługi zarzą-
dzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Usłu-
gi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji opie-
kuńczych, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, 

Usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalno-
ścią, Usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, 
Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu wa-
lutą obcą, Transakcje finansowe w zakresie walutowych 
transakcji swapowych, Usługi finansowe w zakresie punkto-
wej oceny kredytowej, Usługi doradcze [finansowe] w zakre-
sie badania wypadków, Informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, Usługi finansowe ofe-
rowane przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, Usługi 
finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-miesz-
kaniowe, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami 
kredytowymi, Porady finansowe związane z programami ak-
cji pracowniczych, Skomputeryzowane usługi finansowe dla 
przedsiębiorstw handlu detalicznego, Usługi finansowe 
związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi, 
Usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, 
Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i bu-
dynków, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatni-
cze, Planowanie finansowe związane z czesnym za szkołę, 
Usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji 
kapitału, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w infrastrukturę, Doradztwo finansowe związane z inwesto-
waniem w nieruchomości, Usługi finansowe świadczone 
za pomocą środków elektronicznych, Doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytów studenckich, Finansowe 
sponsorowanie działalności w zakresie sportów elektronicz-
nych, Zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany 
walut, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kre-
dytowych, Usługi informacji finansowej dotyczące rynków 
papierów wartościowych, Usługi zarządzania finansowego 
związane z instytucjami bankowymi, Usługi doradztwa fi-
nansowego na rzecz osób fizycznych, Usługi zarządzania fi-
nansowego związane z instytucjami dentystycznymi, Usługi 
zarządzania finansowego związane z władzami lokalnymi, 
Usługi zarządzania finansowego związane z domami emery-
talnymi, Usługi planowania finansowego związane z projek-
tami budowlanymi, Usługi doradztwa finansowego w zakre-
sie zarządzania ryzykiem, Usługi finansowe związane z kup-
nem i handlem towarami, Finansowe usługi bankowe w za-
kresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi finansowe dla 
podróżnych świadczone w nagłych wypadkach, Usługi w za-
kresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi fi-
nansowe], Usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz 
likwidatorów szkód, Usługi finansowe związane z podejmo-
waniem i deponowaniem gotówki, Konsultacje finansowe 
związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, Finansowe 
usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, 
Informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem kom-
puterowych baz danych, Doradztwo finansowe w zakresie 
przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, 
Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu wła-
sności nieograniczonej, Usługi w zakresie doradztwa finan-
sowego świadczone dla kontrolerów, Usługi zarządzania fi-
nansowego związane z instytucjami dla rekonwalescentów, 
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania 
papierów wartościowych, Usługi finansowe związane 
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi fi-
nansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debe-
towych, Usługi finansowe w zakresie zabezpieczania fundu-
szy dla osób trzecich, Usługi finansowe związane z dostar-
czaniem bonów na zakup towarów, Usługi finansowe dla 
podmiotów gospodarczych działających w branży naftowej, 
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubez-
pieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Wyceny finan-
sowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, 
Usługi w zakresie Informacji finansowej związane z rynkami 
obligacji, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzi-
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nie wyceny finansowej, Usługi w zakresie doradztwa finanso-
wego dotyczące ubezpieczenia na życie, Zarządzanie finan-
sowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trze-
cich, Usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finanso-
wania przez inne instytucje finansowe, Usługi finansowe 
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefo-
nu, Zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapita-
łu Inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, Usługi Informacji 
finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do kom-
puterowej bazy danych, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, Usłu-
gi finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów warto-
ściowych pod zastaw hipoteczny, Usługi finansowe świad-
czone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia hi-
poteczne, Ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia lotnicze, 
Ubezpieczenia medyczne, Ubezpieczenia towarów, Organi-
zowanie ubezpieczenia, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpie-
czenia furgonetek, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpie-
czenia bankowe, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia 
urządzeń łącznościowych, Ubezpieczenia biur, Ubezpiecze-
nia na życie, Zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, Pry-
watne ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia dotyczące 
własności, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Ubezpiecze-
nia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia majątkowe 
[nieruchomości], Organizowanie ubezpieczenia kredytów, 
Ubezpieczenia dla hoteli, Ubezpieczenia systemów antywła-
maniowych, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia 
od pożaru, Ubezpieczenia dla biur, Usługi zarządzania ubez-
pieczeniami, Informacja o ubezpieczeniach, Zarządzanie 
ubezpieczeniami grupowymi, Ubezpieczenia od odpowie-
dzialności zawodowej, Wycena roszczeń z ubezpieczenia, 
Administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, In-
formacje w sprawach ubezpieczeń, Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeń, Ubezpieczenia od wypadków samochodo-
wych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, Udo-
stępnianie informacji o ubezpieczeniach, Pośrednictwo 
w ubezpieczeniach samochodowych, Pośrednictwo 
w ubezpieczeniach transportowych, Ubezpieczenia związa-
ne z mieniem osobistym, Ubezpieczenia w zakresie banko-
wości hipotecznej, Ubezpieczenia od odpowiedzialności 
osób trzecich, Usługi w zakresie organizowania ubezpiecze-
nia, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru-
chomości], Zapewnianie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt, 
Usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, 
Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpiecze-
nia, Usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych, 
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami 
autokarów, Ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia termi-
nów i kosztów, Usługi ubezpieczenia medycznego świad-
czone na rzecz firm, Ubezpieczenia od ryzyka terminów 
i kosztów realizacji, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego zwią-
zane z pilotami autokarowymi, Administrowanie ubezpie-
czeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, 
Usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, 
Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, Usługi ubezpieczenia osobistego w zakre-
sie zapewniania porad prawnych, Usługi gwarancji ubezpie-
czenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi 
ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia 
usług prawnych, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycz-
nymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpie-
czeniami pojazdów, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia 
innego niż na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa zwią-

zane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, Admi-
nistrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świad-
czeń z zakresu leków na receptę, Organizowanie inwestycji, 
zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie fi-
nansowania i ubezpieczenia.

(210) 530312 (220) 2021 06 16
(731) PIOTRZKOWSKI JAN, Banino
(540) (znak słowny)
(540) justjoin.space
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje 
mobilne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
do przepływu pracy, Oprogramowanie do tworzenia apli-
kacji, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Eduka-
cyjne aplikacje na tablety, Oprogramowanie do aplikacji 
internetowych, Aplikacje do odzyskiwania informacji, 
Oprogramowanie do serwera aplikacji, Aplikacje biurowe 
i biznesowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplika-
cje komputerowe do sterowania pojazdami, Oprogramo-
wanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramo-
wanie do aplikacji komputerowych do gier, Aplikacje 
do obstawiania zakładów sportowych, Aplikacje mobilne 
do zamawiania taksówek, Aplikacje do łączności maszy-
na-maszyna [M2M], Oprogramowanie do aplikacji i ser-
werów internetowych, Aplikacje komputerowe do stero-
wania automatycznym kierowaniem pojazdami, Aplikacje 
komputerowe do sterowania automatycznym parkowa-
niem pojazdów, Aplikacje komputerowe do urządzeń na-
wigacyjnych do pojazdów, Aplikacje komputerowe do au-
tomatycznej kontroli parkowania samochodów, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Opro-
gramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz 
danych, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania 
taksówek, Aplikacje komputerowe nawigacji audio-wideo 
do samochodu, Pobieralne aplikacje na telefony komórko-
we do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefo-
ny komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje 
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 
Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolno-
ści audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogra-
mowanie komputerowe do użytku jako interfejs progra-
mowania aplikacji [API], Oprogramowanie komputerowe 
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multi-
medialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Opro-
gramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych 
do dostaw i zamówień z restauracji typu dark kitchen, 
Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji 
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazda-
mi i urządzeniami mobilnymi, Aplikacje mobilne do po-
brania do użytku z urządzeniami komputerowymi do no-
szenia na sobie, Oprogramowanie komputerowe, które 
wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych 
aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, Oprogra-
mowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych 
do dostaw i zamówień jedzenia, Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania do użytku jako interfejs programo-
wania aplikacji [API], Aplikacje komputerowe do automa-
tycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, Opro-
gramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania 
aplikacjami serwerów dostępowych, Oprogramowanie 
do planowania, integrowania i optymalizacji aplikacji inte-
ligentne miasto, Aplikacje programowe do pobrania 
do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, Oprogramo-
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wanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, Platformy oprogramowania komputerowego dla 
sieci społecznościowych, Oprogramowanie społeczne, 
Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie 
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecz-
nych za pośrednictwem Internetu, Platformy oprogramo-
wania do współpracy [oprogramowanie], Platformy opro-
gramowania do zarządzania współpracą, Platformy opro-
gramowania komputerowego, Platformy oprogramowa-
nia umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, 
Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, 
Media do pobierania, Oprogramowanie do rozwoju me-
diów, Oprogramowanie do serwera mediów, 38 Usługi ko-
munikacji internetowej, Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
światłowodowej telekomunikacji, Usługi sieci telekomuni-
kacyjnych, Usługi charytatywne, mianowicie usługi teleko-
munikacyjne, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Usługi 
telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, 
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i por-
tali, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Interne-
cie, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w In-
ternecie, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materia-
łów wideo, Zapewnianie dostępu do elektronicznego 
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do portali 
internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie do-
stępu do portalu internetowego obejmującego programy 
wideo na życzenie, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społeczno-
ściowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwi-
sów społecznościowych, Udostępnianie pokojów roz-
mów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościo-
wych, Wymiana wiadomości za pomocą transmisji kom-
puterowej, Elektroniczna wymiana wiadomości za po-
średnictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatro-
omów] oraz forów internetowych, Elektroniczna wymiana 
danych przechowywanych w bazach danych dostępnych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Zapewnia-
nie dostępu do platform internetowych w celu wymiany 
zdjęć cyfrowych, Komunikacja w celu wymiany danych 
w formie elektronicznej, Udostępnianie urządzeń transmi-
syjnych umożliwiających wymianę danych drogą elektro-
niczną, Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wy-
miany danych cyfrowych, Udostępnianie urządzeń łącz-
nościowych do wymiany danych elektronicznych, Usługi 
elektronicznej wymiany danych, Wymiana danych elek-
tronicznych, Elektroniczna wymiana danych, Mobilne 
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji me-
dialnych treści rozrywkowych, 42 Usługi komputerowe, 
mianowicie tworzenie wirtualnych społeczności dla zare-
jestrowanych użytkowników w celu organizowania grup 
i wydarzeń, uczestniczenia w dyskusjach oraz angażowa-
nia się w tworzenie sieci społecznych, biznesowych i spo-
łecznościowych, Programowanie aplikacji multimedial-
nych, Udostępnianie witryny internetowej obejmującej 
technologię umożliwiającą użytkownikom on-line two-
rzenie profili osobistych obejmujących informacje z sieci 
społecznościowych oraz przesyłanie i udostępnianie ta-
kich informacji w wielu witrynach internetowych, Hosting 
aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktyw-
nych, Hosting aplikacji mobilnych, Opracowywanie roz-
wiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Le-
asing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowa-

nia, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplika-
cji komputerowych, Hosting skomputeryzowanych da-
nych, plików, aplikacji i informacji, Opracowywanie opro-
gramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści 
multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Techniczna obsługa aplikacji w dużych 
i średnich systemach komputerowych, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzy-
staniu sieci Web, Usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Do-
radztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania 
dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użyt-
kowników przy użyciu technologii jednorazowego logo-
wania dla aplikacji on-line, Usługi dostawcy usług aplika-
cyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego na rzecz osób trzecich, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
komputerowego on-line, nie do pobrania, do użytku 
w aplikacjach do monitorowania nadawania, Badania 
w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi badaw-
czo-rozwojowe, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, Rozwój sprzętu komputerowego, Badania 
i rozwój biochemiczny, Projektowanie i rozwój oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzę-
tu komputerowego, Usługi w zakresie rozwoju biologicz-
nego, Usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, Prace 
badawczo-rozwojowe nad produktami, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Badania i rozwój w zakresie nauki, Badania i rozwój w dzie-
dzinie biotechnologii, Konsultacje techniczne z zakresu 
rozwoju produktu, Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produk-
tów, Usługi badawczo-rozwojowe związane z fizyką, Usłu-
gi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputero-
wego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, Projektowanie i rozwój oprogramowa-
nia do gier wideo, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i roz-
wojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych 
on-line na rzecz osób trzecich, Prace badawczo-rozwojo-
we w zakresie nowych produktów dla osób trzecich 
w dziedzinie tworzyw sztucznych, Usługi chemiczne, La-
boratoria chemiczne, Konsultacje chemiczne, Analizy che-
miczne, Badania chemiczne, Inżynieria chemiczna, Bada-
nia dotyczące chemii, Chemiczne badania analityczne, 
Analiza chemiczna ziemi, Badania chemiczno-technolo-
giczne, Usługi laboratoriów chemicznych, Testowanie 
środków chemicznych, Wykonywanie analiz chemicznych, 
Prowadzenie analiz chemicznych, Badania naukowe doty-
czące chemii, Badania w dziedzinie chemii, Analiza zacho-
wania środków chemicznych, Usługi chemicznych labora-
toriów badawczych, Badania laboratoryjne w dziedzinie 
chemii, Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, Usługi 
chemiczne w zakresie rud, Usługi chemiczne w zakresie 
mineralogii, Udostępnianie informacji naukowych doty-
czących chemikaliów, Usługi w zakresie analiz chemicz-
nych, Badania z zakresu chemikaliów specjalnych, Opraco-
wywanie i ocena syntez chemicznych, Badania w zakresie 
chemikaliów wysokowartościowych, Opracowywanie 
i ocena analiz chemicznych, Usługi w zakresie badań che-
micznych, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie che-
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mii, Opracowywanie i testowanie metod produkcji che-
micznej, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, Usługi 
analityczne w zakresie określania składu chemicznego 
płynów, Usługi analityczne związane z badaniem składu 
chemicznego płynów, Usługi analiz i badań przemysło-
wych w dziedzinie chemii, Ocena informacji chemicznych 
w związku z zagrożeniami, Ocena informacji chemicznych 
w związku z ryzykiem, Usługi w zakresie analiz i badań 
chemicznych, Usługi doradcze związane z odczynnikami 
chemicznymi, Przygotowywanie raportów związanych 
z badaniami chemicznymi, Analizowanie działania mie-
szanin chemicznych na zwierzętach, Udostępnianie infor-
macji naukowych dotyczących przemysłu chemicznego, 
Usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środ-
ków chemicznych, Usługi analityczne w zakresie oceny 
składu chemicznego płynów, Usługi w zakresie laborato-
riów chemicznych i/lub biologicznych, Usługi w zakresie 
oceniania skuteczności przemysłowych środków che-
micznych, Specjalistyczne usługi konsultacyjne i dorad-
cze w zakresie chemii rolniczej, Usługi w zakresie analizy 
chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, Usługi 
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji che-
micznych stosowanych w ogrodnictwie, Usługi w zakresie 
analizy chemicznej do wykorzystania w badaniach mate-
riałów, Usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, Badania 
technologiczne, Usługi technologiczne, Badania dotyczą-
ce technologii, Technologiczne badania projektowe, Do-
radztwo technologiczne, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Pro-
fesjonalne doradztwo dotyczące technologii, Doradztwo 
eksperckie dotyczące technologii, Badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, Ekspertyzy w zakresie 
technologii, Usługi projektowania technologicznego, 
Sporządzanie raportów technologicznych, Usługi doradz-
twa technologicznego, Usługi analizy technologicznej, 
Usługi naukowo-technologiczne, Badania dotyczące 
technologii budowy maszyn, Pomoc w zakresie technolo-
gii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii tele-
komunikacyjnych, Projektowanie naukowe i technolo-
giczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi 
konsultacyjne w zakresie technologii, Opracowywanie 
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Doradz-
two w zakresie technologii filtracji, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Usługi inżynieryjne dotyczące 
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie techno-
logii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii ko-
munikacyjnej, Usługi doradcze dotyczące badań techno-
logicznych, Usługi w zakresie doradztwa technologiczne-
go, Usługi w zakresie planowania technologicznego, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, 
Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Usługi tech-
nologiczne w zakresie projektowania, Usługi technolo-
giczne w zakresie komputerów, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Opracowywanie no-
wych technologii dla osób trzecich, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi tech-
nologiczne i dotyczące ich badania, Doradztwo, konsulta-
cje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron interne-
towych, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie 
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług 
on-line i Internetu, Tworzenie platform komputerowych 
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i prowadze-
nie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakresie 

górnictwa i poszukiwań minerałów, Badania geofizyczne 
dla przemysłu górniczego, Badania geofizyczne dla prze-
mysłu naftowego, gazowego i górnictwa.

(210) 530316 (220) 2021 06 16
(731) GODLEWSKI MICHAŁ MONOLIT, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCENT MONOLIT okna i drzwi do każdego 

domu

(531) 07.03.01, 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Okna metalowe, Okna aluminiowe, Drzwi me-
talowe, Drzwi aluminiowe, Bramy metalowe, Metalowe kon-
strukcje budowlane, Ościeżnice metalowe, Metalowe oścież-
nice do drzwi, Metalowe ościeżnice okienne, Profile meta-
lowe, Profile aluminiowe, Metalowe ramy okienne, Moski-
tiery metalowe, 19 Okna niemetalowe, Drzwi niemetalowe, 
Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Bramy niemetalowe, Ramy okienne niemetalowe, 
Moskitiery niemetalowe.

(210) 530330 (220) 2021 06 16
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) MLEKPOL SER MIERZWIONY GOUDA
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser, Biały ser 
z chudego mleka [quark], Dipy serowe, Fondue serowe, Mięk-
kie dojrzałe sery, Mieszanki serowe, Paluszki serowe, Paluszki 
z mozzarelli, Przekąski na bazie sera, Przetworzony ser, Ser 
cheddar, Ser francuski Cancoillotte, Ser miękki, Ser o niskiej 
zawartości tłuszczu, Ser mieszany, Ser pleśniowy, Ser owczy, 
Ser śmietankowy, Ser twardy, Ser w proszku, Ser wędzony, 
Ser z mleka koziego, Ser z przyprawami, Ser z ziołami, Sery 
dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topione, 
Sery z truflami, Starty ser, Substytuty serów, Świeży biały ser, 
35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i deta-
licznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie 
korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub 
używając środków telekomunikacji sera i produktów mlecz-
nych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy prasowe, 
radiowe, telewizyjne.

(210) 530331 (220) 2021 06 16
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE, 

Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) MLEKPOL SER MIERZWIONY ZŁOTY MAZUR
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser z chudego 
mleka [quark], Dipy serowe, Miękkie dojrzałe sery, Biały ser, 
Mieszanki serowe, Fondue serowe, Paluszki serowe, Paluszki 
z mozzarelli, Przekąski na bazie sera, Przetwory twarożkowe, 
Ser cheddar, Przetworzony ser, Ser francuski Cancoillotte, 
Ser mieszany, Ser miękki, Ser o niskiej zawartości tłuszczu, 
Ser owczy, Ser pleśniowy, Ser twardy, Ser śmietankowy, Ser 
typu twarogowego, Ser w postaci dipów, Ser wędzony, Ser 



Nr  ZT28/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

z mleka koziego, Ser z przyprawami, Ser z ziołami, Sery świe-
że niedojrzewające, Sery dojrzewające, Sery topione, Sery 
z truflami, Starty ser, Substytuty serów, Świeży biały ser, Serek 
mascarpone, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony in-
ternetowej lub używając środków telekomunikacji sera i pro-
duktów mlecznych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy 
prasowe, radiowe, telewizyjne.

(210) 530360 (220) 2021 06 16
(731) MARSZAŁEK JERZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARSZAŁEK & KOSSEK

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.17.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 530366 (220) 2021 06 16
(731) R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 
9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elek-
trycznej, 42 Usługi projektowania architektonicznego, 
Usługi w zakresie przemysłowego projektowania tech-
nicznego.

(210) 530367 (220) 2021 06 16
(731) R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi 
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie prze-
mysłowego projektowania technicznego.

(210) 530369 (220) 2021 06 16
(731) R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi 
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie prze-
mysłowego projektowania technicznego.

(210) 530375 (220) 2021 06 16
(731) R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
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taiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi 
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie prze-
mysłowego projektowania technicznego.

(210) 530379 (220) 2021 06 16
(731) R.POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi 
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie prze-
mysłowego projektowania technicznego.

(210) 530381 (220) 2021 06 16
(731) R.POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi 
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie prze-
mysłowego projektowania technicznego.

(210) 530382 (220) 2021 06 16
(731) R.POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 
9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elek-
trycznej, 42 Usługi projektowania architektonicznego, 
Usługi w zakresie przemysłowego projektowania tech-
nicznego.

(210) 530389 (220) 2021 06 17
(731) KUZIORA IWONA, Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) ivoadventures
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ga-
zetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maga-
zynami z programem telewizyjnym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami drukowanymi i arty-
kułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mobilnymi aplikacjami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z plakatami z papieru, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrazami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z rycinami [grafika], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami i akceso-
riami do zabawy.

(210) 530390 (220) 2021 06 17
(731) KOWAL MONIKA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAD CAT
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(531) 03.01.06, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, 
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosideł-
ka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka 
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych 
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z meta-
lu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzie-
ci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, 
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki 
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, 
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt 
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Na-
dmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do za-
bawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, 
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu 
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, 
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma 
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla 
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony 
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, 
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka 
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm 
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Arty-
kuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadal-
ne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla 
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt 
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwie-
rząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryza-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami 
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami wę-
chowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi 
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowy-
mi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ob-
rożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami 

dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farma-
ceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami wi-
taminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi 
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami 
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczny-
mi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt.

(210) 530393 (220) 2021 06 17
(731) KOWAL MONIKA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAD DOG
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, 
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosideł-
ka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka 
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych 
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z meta-
lu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzie-
ci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, 
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki 
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, 
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt 
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Na-
dmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do za-
bawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, 
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu 
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, 
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma 
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla 
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony 
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, 
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka 
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm 
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Arty-
kuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadal-
ne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla 
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt 
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwie-
rząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryza-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami 
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami wę-
chowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi 
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowy-
mi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ob-
rożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami 

dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farma-
ceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami wi-
taminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi 
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami 
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczny-
mi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt.

(210) 530395 (220) 2021 06 17
(731) KOWAL MONIKA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BED DOG
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, 
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosideł-
ka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka 
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych 
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z meta-
lu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzie-
ci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, 
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki 
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, 
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt 
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Na-
dmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do za-
bawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, 
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu 
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, 
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma 
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla 
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony 
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, 
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka 
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm 
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Arty-
kuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadal-
ne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla 
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt 
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwie-
rząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryza-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami 
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami wę-
chowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi 
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowy-
mi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ob-
rożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami 

dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farma-
ceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami wi-
taminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi 
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami 
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczny-
mi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt.

(210) 530396 (220) 2021 06 17
(731) KOWAL MONIKA, Bytom
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, 
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosideł-
ka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka 
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych 
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z meta-
lu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzie-
ci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, 
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki 
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, 
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt 
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Na-
dmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do za-
bawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, 
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu 
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, 
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma 
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla 
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony 
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, 
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka 
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm 
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Arty-
kuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadal-
ne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla 
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt 
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwie-
rząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryza-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami 
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami wę-
chowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami 
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi 
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowy-
mi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ob-
rożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla 

zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farma-
ceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami wi-
taminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi 
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami 
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczny-
mi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt.

(210) 530398 (220) 2021 06 17
(731) KOWAL MONIKA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, 
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosi-
dełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, 
Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z two-
rzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla 
zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalo-
we, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki 
dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla 
zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kon-
tenery dla zwierząt domowych, Meble dla zwierząt domo-
wych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, Przenośne 
posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania 
dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt 
domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt 
domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 
31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma 
dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma dla 
ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla 
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
Glony jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla 
zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domo-
wych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], 
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla 
zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla zwie-
rząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy 
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Kości i pa-
łeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki 
do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Pod-
ściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla małych 
zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domo-
wych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku 
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
karmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt 
domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z buda-
mi, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
duszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lekar-
stwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwa-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witami-
nami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, 
zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami 
węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi 
zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 

w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami 
przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakoły-
kami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z suplementami witaminowymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami 
dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mata-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochła-
niającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłania-
jącymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji 
zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
mi dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt.

(210) 530402 (220) 2021 06 17
(731) STOWARZYSZENIE RODZINA WOJSKOWA RADA 

NACZELNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARSZAŁKOWEJ ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ
(510), (511) 31 Krzewy róż, Róże [rośliny].

(210) 530408 (220) 2021 06 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
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(540) QLADY
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 530439 (220) 2021 06 18
(731) ZIMNOCH MACIEJ, Tykocin
(540) (znak słowny)
(540) GLOCALVET
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Usługi marketingo-
we, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, Reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, 38 Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platform i portali internetowych, 
44 Usługi informacji weterynaryjnej świadczone za po-
średnictwem Internetu, Usługi informacyjne dotyczące 
weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, Usługi 
informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów far-
maceutycznych, Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne usłu-
gi doradcze, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług 
weterynaryjnych, Udzielanie informacji dotyczących usług 
weterynaryjnych.

(210) 530446 (220) 2021 06 17
(731) OFERTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo w transakcjach kupna i sprze-
daży towarów i usług, Pozyskiwanie nabywców i dostaw-
ców towarów i usług, Pozyskiwanie i rozpowszechnianie 
ogłoszeń, w tym w Internecie i poprzez Internet, Wsparcie 
oraz organizowanie przetargów i aukcji, w tym w Interne-
cie i poprzez Internet, Wynajmowanie miejsc i powierzch-
ni reklamowych i ogłoszeniowych, w tym w Internecie i po-
przez Internet, 42 Wytwarzanie i utrzymanie oprogramo-
wania komputerowego, w tym serwisów internetowych.

(210) 530463 (220) 2021 06 18
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA
(510), (511) 30 Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], 
32 Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazowane napo-
je bezalkoholowe, Napoje w proszku, Oranżada w proszku 
[napoje bezalkoholowe], Bezalkoholowe preparaty do pro-
dukcji napojów, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania 
napojów, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych [nie w postaci olej-
ków eterycznych].

(210) 530468 (220) 2021 06 18
(731) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny
(540) (znak słowny)

(540) ORMUS
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, Preparaty mineralne 
do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mine-
ralne do użytku w produkcji, Produkty mineralne do użytku 
w hodowli roślin, Sól morska do konserwowania, inna niż 
do żywności, Sole magnezu, Sole [nawozy], 5 Mineralne 
preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne su-
plementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mine-
ralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy 
odżywcze, Preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, Suplementy diety sporządzone głównie z mine-
rałów, Preparaty witaminowe i mineralne, Suplementy mi-
neralne do żywności, Suplementy witaminowe i mineralne 
dla zwierząt domowych, Zdrowotne suplementy diety spo-
rządzone głównie z minerałów, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla niemowląt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suple-
menty diety w płynie, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z magnezu, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Sole do celów 
medycznych, Sole magnezu do użytku farmaceutycznego, 
31 Sole mineralne dla bydła.

(210) 530476 (220) 2021 06 18
(731) BICHL SANDRA TROACHING INSTITUTE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Troaching
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo związane 
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo zawodowe (inne 
niż związane z edukacją i szkoleniami), 41 Pisanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednic-
twem usług teletekstu, Doradztwo zawodowe i coaching.

(210) 530479 (220) 2021 06 18
(731) PE-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdów

(540) (znak słowny)
(540) SPECTRA
(510), (511) 19 Kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

(210) 530483 (220) 2021 06 18
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SAMBEZIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
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czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 530485 (220) 2021 06 18
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMMUBEZIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-

ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 530487 (220) 2021 06 18
(731) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) FOLIAREX FOROOF
(510), (511) 6 Rury spustowe metalowe, Rynny metalowe, 
Złączki rur spustowych metalowe, Złączki rynien metalowe, 
Obróbki dachu metalowe, Kalenice metalowe, Wiatrownice 
metalowe, Pasy nadrynnowe metalowe, Pasy podrynnowe 
metalowe, Rynny koszowe metalowe, Metalowe systemy 
rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe metalowe, Wylo-
ty rynnowe metalowe, Zaślepki rynnowe metalowe, 19 Rury 
spustowe niemetalowe, Rynny niemetalowe, Obróbki dachu 
niemetalowe, Kalenice niemetalowe, Wiatrownice nieme-
talowe, Pasy nadrynnowe niemetalowe, Pasy podrynnowe 
niemetalowe, Rynny koszowe niemetalowe, Niemetalowe 
systemy rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe nieme-
talowe, Wyloty rynnowe niemetalowe, Zaślepki rynnowe 
niemetalowe, 37 Usługi dekarskie, budowa i konserwacja 
rynien i rur spustowych.

(210) 530493 (220) 2021 06 18
(731) POPEK PRZEMYSŁAW INTEMERATA, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) dental live
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] 
do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: zgłębniki sto-
matologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: gazy 
do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: środki 
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i denty-
stycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomato-
logicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stomatologiczne 
środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: materiały na im-
planty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekon-
strukcji protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: wosk denty-
styczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usłu-
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gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: amalgamaty 
dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał do napra-
wiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: materiały do sztucznych zę-
bów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały cera-
miczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do plombowania zębów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały ceramicz-
ne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: materiały 
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające 
alginat chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: porcelana na protezy 
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płuka-
nia ust, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
medycznymi, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów sto-
matologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali do ce-
lów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: płyny o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatolo-
gicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy 
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomato-
logicznej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: cementy do protez dentystycznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały 
wyściełające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: materiały 
do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: żywica denty-

styczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lakier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: instru-
menty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: licówki 
dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lakier 
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, 
inne niż do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: cementy 
dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały 
na płytę protezy, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym 
do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dentystyczne mie-
szaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony 
zębowe, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w lecze-
niu zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: podkłady z metali do celów 
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały porce-
lanowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały porce-
lanowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kleje do użytku stomatologicznego i denty-
stycznego, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: materiały wyściełające do ce-
lów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: materiały porce-
lanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: materiał 
na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciw-
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próchnicze płyny do ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: dentystyczne 
mieszaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące 
do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: preparaty 
dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: środki 
uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywice dentystyczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: środki żrące do le-
czenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali szla-
chetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: materiały 
dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatycz-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użyt-
ku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: specjalne fotele do użyt-
ku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgicz-
ne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: su-
rowce dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: instrumenty do użytku w pro-
tetyce stomatologicznej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy 
ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: środki uszczelniające do celów denty-
stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: środki znieczulające do ce-
lów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płuka-
nia jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem 
proszku do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: preparaty den-
tystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: stopy metali 
do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: kleje do ce-

lów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: ceramika dentystycz-
na, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: środki 
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ust-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: ceramika 
dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych most-
ków, koron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały do plombowania zę-
bów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów 
stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów 
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały por-
celanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: sprzęt 
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne 
do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: alginaty ortodon-
tyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały denty-
styczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: środki 
żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: 
zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały 
do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: płyny 
do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: algi-
nat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi denty-
stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: alginat ortodontyczny 
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do wycisków dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne 
do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: stomatolo-
giczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wosk do modelowa-
nia do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: stomatologiczne ka-
mery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: podkłady z metali 
do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lecznicze żele do hi-
gieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: mate-
riały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zę-
bów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów den-
tystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: metale 
ukształtowane do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne 
materiały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: sto-
py metali do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
gips dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: surowce dentystyczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice 
syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatycz-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: ma-
styksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: spraye do jamy 
ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: materiały 
do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: metale ukształtowa-
ne do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: żywica dentystyczna 
do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatolo-
gicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: materiały utrwalające do celów denty-

stycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem medycznym, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: materiały utrwalające do celów 
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przeciwdrob-
noustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicz-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż 
do użytku osobistego, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów 
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty do higieny 
jamy ustnej [lecznicze], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku 
stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym 
do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali do ce-
lów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały 
do osadzania do celów dentystycznych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: rękawice 
do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: amalga-
maty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: materiały do osadzania do ce-
lów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: gazy do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: materiały na im-
planty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pły-
ny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: wosk dentystycz-
ny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji pro-
tez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: wosk 
dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania 
ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
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stępującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pa-
ski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy 
ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów 
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzu-
jące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: dentystyczne 
materiały do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: materiały 
do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stomato-
logii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne 
do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: materiały do wypeł-
nień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: materiały ce-
ramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: gips dentystyczny, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały do plom-
bowania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał na mostki 
dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dentystyczne ce-
menty żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały do sztucz-
nych zębów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chi-
rurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały ścierne, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży 

detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
materiały do plombowania zębów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: dentystyczne ma-
teriały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: stopy denty-
styczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku 
w leczeniu zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
do tworzenia modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cementy 
dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płuka-
nia ust, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudo-
wujące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały wyściełające do ce-
lów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: środki do czyszcze-
nia jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali do użyt-
ku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wy-
konywania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: podkłady z metali 
do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kauczuk 
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: antysep-
tyczny płyn do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne 
materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: gazy do użytku dentystycz-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wiertła stomatologiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czyściki 
o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dentystyczne materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: leczni-
cze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: sto-
matologiczne środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały ceramiczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiał na mostki 
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użyt-
ku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: antyseptycz-
ny płyn do płukania ust, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów den-
tystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-den-
tystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne 
ze złota, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery we-
wnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zę-
bów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu hurtowe-
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go związane z następującymi produktami: dentystyczne ce-
menty żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: gazy do użytku den-
tystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia 
powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: spraye do jamy ust-
nej do użytku medycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: specjalne 
fotele do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: stopy metali 
szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: kompo-
zyty dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: kompozyty denty-
styczne, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: stopy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumie-
niem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego 
do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiały do wypeł-
nień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: środki uszczelniające do celów 
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: stopy 
metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
teriał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: stomato-
logiczne środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystyczne-
go, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały dentystyczne do odci-
sków zawierające alginat chromatyczny, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: surowce 

dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne 
do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały do uszczel-
niania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: spraye 
do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: dłuta sto-
matologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: denty-
styczne mieszaniny odbudowujące, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: lakier 
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych 
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: alginaty or-
todontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: gips denty-
styczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: stopy 
metali do celów odbudowy zębów, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pre-
paraty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: stopy metali do użyt-
ku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: płyny o dzia-
łaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: dłuta stoma-
tologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
do osadzania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
materiał do naprawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dentystyczne mate-
riały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dentystyczne materiały 
ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowa-
nia w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-li-
ne związane z następującymi produktami: materiały do pro-
tez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej apli-
kowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: materiały na im-
planty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stoso-
wania w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: wosk do mo-
delowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu hur-
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towego związane z następującymi produktami: wosk do mo-
delowania do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
do wypełnień, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatolo-
gicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicz-
nych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, 
koron i licówek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: materiał na koronki 
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące 
do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: rękawice 
do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kauczuk do celów 
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: stopy metali 
do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatolo-
gii, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: materiały dentystyczne do plombowa-
nia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lak szczelinowy 
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: materiały wiążące i podkłady do celów stomatolo-
gicznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony 
zębowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użyt-
ku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: stomatolo-
giczne kamery wewnątrzustne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: przeciwdrobno-
ustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: płyny do płukania jamy ustnej do celów me-
dycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 

materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: sprzęt i instru-
menty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystyczne-
go, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: stopy metali szlachetnych do im-
plantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: gips do celów dentystycz-
nych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji pro-
tez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały wyściełające do ce-
lów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: wosk dentystycz-
ny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: denty-
styczne materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do czysz-
czenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatolo-
gicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery 
przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: ży-
wice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wy-
pełniania do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: lakiery przewo-
dzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wosk denty-
styczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: środki znieczulające do celów stomatolo-
gicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
materiały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały porcelano-
we do użytku w stomatologii, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego.

(210) 530509 (220) 2021 06 19
(731) ZYZA KRZYSZTOF I.D.I.A., Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Rusty Rat
(510), (511) 33 Cydr, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Preparaty 
alkoholowe do sporządzania napojów, 43 Zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach, Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopa-
trzenia w żywność, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Bary, Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów dla gości 



110 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT28/2021

w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Or-
ganizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Puby, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Serwowanie napojów w pubach z browarem, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barmanów, 
Usługi barów i restauracji, Usługi barów piwnych, Usługi ba-
rowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi 
koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], 
Dostarczanie informacji o usługach barów, Usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmu-
jącego żywność i napoje, Udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, Udostępnianie 
informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie in-
formacji o zawodzie barmana.

(210) 530510 (220) 2021 06 19
(731) WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Imperial Clinic medical & aesthetic

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi.

(210) 530511 (220) 2021 06 19
(731) WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Imperial Clinic medical & aesthetic

(531) 26.03.02, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi.

(210) 530512 (220) 2021 06 19
(731) WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Imperial Clinic
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi.

(210) 530519 (220) 2021 06 21
(731) HELENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie książek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie książek elektronicznych do pobrania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie książek elektronicznych do pobrania, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
Kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Perfumy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Perfumy, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie: Urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie: Urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia audiowi-
zualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papier-
nicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie: Świece, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wyko-
nane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z two-
rzyw sztucznych, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi public relations, Usługi w zakresie wystaw i pre-
zentacji produktów, Usługi w zakresie targów i wystaw han-
dlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, Usługi aukcyjne, Wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprze-
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daży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdesz-
czowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiała-
mi artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mroże-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów 
ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrod-
niczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplemen-
tami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów spor-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego 
sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicz-

nej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożo-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mro-
żonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weteryna-
ryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrod-
niczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, Bezobsługowe usługi sklepu deta-
licznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi deta-
liczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przed-
płaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyj-
nych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu 
do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchen-
nymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi handlu detalicznego związane z futrami 
sztucznymi, Usługi handlu detalicznego związane z kompu-
terami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicz-
nego związane z pobieralnymi publikacjami elektroniczny-
mi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi pli-
kami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku 
ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detaliczne-
go on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów na-
granych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego  
on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczo-
ne przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line 
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami ku-
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chennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicz-
nego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, 
Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholo-
wymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie pro-
duktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzeda-
żą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt do-
mowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoria-
mi do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu de-
talicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z fili-
żankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akumulatorów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer 
sztucznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż 
detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych on-line 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji 
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednora-
zowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony 
słuchu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywno-
ści, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetyczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i ar-
tykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pali-
wami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora-
mi higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
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riami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjąt-
kiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami al-
koholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprze-
daży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pro-
duktami mlecznymi, 41 Publikowanie materiałów multime-
dialnych on-line, Udostępnianie multimedialnych progra-
mów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Publikowanie multimedialne książek, 
Publikowanie książek, Publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Pro-
dukcja prezentacji audiowizualnych, Usługi pisania blogów, 
Organizacja webinariów, Wydawanie audiobooków, Radio-
we i telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja przedstawień 
teatralnych, Przedstawienia teatralne, Publikowanie scenariu-
szy do użytku teatralnego, Rezerwacja miejsc na pokazy i re-
zerwacja biletów teatralnych, Świadczenie usług rozrywko-
wych poprzez filmy kinowe, Organizowanie festiwali, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
Prezentacja przedstawień na żywo, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Hazard, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem sprzętu 

sportowego i obiektów sportowych, Wynajem sprzętu 
i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Parki i mia-
steczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Usługi w zakresie 
przedstawień na żywo, Usługi w zakresie gier wideo, Tłuma-
czenia, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 530520 (220) 2021 06 21
(731) HELENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI

(531) 02.03.01, 16.01.11, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie książek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie książek elektronicznych do pobrania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie książek elektronicznych do pobrania, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
Kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Perfumy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Perfumy, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie: Urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie: Urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia audiowi-
zualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papier-
nicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie: Świece, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wyko-
nane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z two-
rzyw sztucznych, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi public relations, Usługi w zakresie wystaw i pre-
zentacji produktów, Usługi w zakresie targów i wystaw han-
dlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
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nych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, Usługi aukcyjne, Wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdesz-
czowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiała-
mi artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mroże-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów 
ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrod-
niczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplemen-
tami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów spor-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej 

w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego 
sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożo-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mro-
żonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weteryna-
ryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrod-
niczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, Bezobsługowe usługi sklepu deta-
licznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi deta-
liczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przed-
płaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyj-
nych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu 
do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchen-
nymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi handlu detalicznego związane z futrami 
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sztucznymi, Usługi handlu detalicznego związane z kompu-
terami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicz-
nego związane z pobieralnymi publikacjami elektroniczny-
mi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi pli-
kami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku 
ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detaliczne-
go on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów na-
granych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego  
on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczo-
ne przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line 
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami ku-
chennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicz-
nego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, 
Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholo-
wymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie pro-
duktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzeda-
żą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt do-
mowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoria-
mi do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu de-
talicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z fili-
żankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akumulatorów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer 
sztucznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż 
detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych on-line 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży de-

talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji 
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednora-
zowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony 
słuchu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywno-
ści, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetyczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i ar-
tykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
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daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pali-
wami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora-
mi higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjąt-
kiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami al-
koholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprze-
daży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pro-
duktami mlecznymi, 41 Publikowanie materiałów multime-
dialnych on-line, Udostępnianie multimedialnych progra-
mów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Publikowanie multimedialne książek, 

Publikowanie książek, Publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Pro-
dukcja prezentacji audiowizualnych, Usługi pisania blogów, 
Organizacja webinariów, Wydawanie audiobooków, Radio-
we i telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja przedstawień 
teatralnych, Przedstawienia teatralne, Publikowanie scenariu-
szy do użytku teatralnego, Rezerwacja miejsc na pokazy i re-
zerwacja biletów teatralnych, Świadczenie usług rozrywko-
wych poprzez filmy kinowe, Organizowanie festiwali, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
Prezentacja przedstawień na żywo, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Hazard, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem sprzętu 
sportowego i obiektów sportowych, Wynajem sprzętu 
i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Parki i mia-
steczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Usługi w zakresie 
przedstawień na żywo, Usługi w zakresie gier wideo, Tłuma-
czenia, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 530554 (220) 2021 06 21
(731) ŁAZUGA DANIEL INMEDIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papierogarnia KREATYWNOŚĆ BEZ GRANIC

(531) 20.05.01, 14.07.20, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Afisze, plakaty z papieru lub karto-
nu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe pa-
pierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Deko-
racje na stół z papieru, Dekoracje na środek stołu z papieru, 
Dekoracje z papieru [flagi], Chorągiewki papierowe.

(210) 530560 (220) 2021 06 22
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, 
Wycena majątku ruchomego i nieruchomego, Wynajem 
i administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w spra-
wach majątku nieruchomego, zarządzanie nieruchomościa-
mi, 37 Usługi przygotowania terenów pod budowę, budowa 
kompletnych obiektów mieszkalnych i przemysłowych, Nad-
zór budowlany, Wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 
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Izolowanie i uszczelnianie budynków, Budowlane roboty 
wykończeniowe, Naprawy i remonty obiektów budowa-
nych, Usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, Usługi budowla-
ne z zakresu inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, Montaż 
rusztowań, Usługi instalacyjne związane z budownictwem 
przemysłowym i mieszkaniowym, Wyposażanie wnętrz, Pro-
wadzenie generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych, 
42 Usługi architektoniczne, Ekspertyzy inżynieryjne, eksper-
tyzy budowlane, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu, ba-
dania geologiczne, Projektowanie w zakresie budownictwa 
i inżynierii lądowej, Projektowanie i aranżacja wnętrz, Do-
radztwo w sprawach budowlanych.

(210) 530573 (220) 2021 06 22
(731) ŁUSIAK MICHAŁ P.W. PROSZKI MLECZNE,  

Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLOLIPID

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Masło ghee.

(210) 530578 (220) 2021 06 21
(731) GRIGORJEW PIOTR, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 Posiłki

(531) 02.01.11, 08.07.10, 08.07.25, 08.05.25, 19.19.99, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 530579 (220) 2021 06 21
(731) GRIGORJEW PIOTR, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optimal box catering

(531) 05.09.15, 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 530580 (220) 2021 06 21
(731) GRIGORJEW PIOTR, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biały Widelec

(531) 11.01.04, 02.09.04, 02.09.08, 02.09.18, 25.01.15, 25.01.18, 
27.05.01

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 530582 (220) 2021 06 21
(731) GRIGORJEW PIOTR, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Boxy catering

(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 530587 (220) 2021 06 21
(731) GIGANCI PROGRAMOWANIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Giganci Programowania
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, 41 Usługi eduka-
cyjne.

(210) 530588 (220) 2021 06 21
(731) ELIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIT
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Silikony, preparaty do oszczędzania paliwa, 
rozpuszczalniki do lakierów, środki chłodzące do silników 
pojazdów, środki chemiczne do usuwania osadu węglowe-
go z silników, 4 Oleje do smarowania, oleje silnikowe, smary, 
7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], chłodnice 
do silników, cylindry do silników, filtry [części maszyn lub 
silników], kable sterownicze do maszyn i silników, korbowo-
dy do maszyn, motorów i silników, paski klinowe do silni-
ków, pasy do silników, pompy [części maszyn lub silników], 
rozruszniki silników, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki 
do silników, tłumiki do silników, wały rozrządcze do silników 
pojazdów, wentylatory do silników, zawory [części maszyn 
lub silników], złącza uszczelniające [części silników], 9 Auto-
matyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach po-
jazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, cewki 
elektryczne, kable elektryczne, kable rozruchowe do silni-
ków, przełączniki elektryczne, przepływomierze, skrzynki 
akumulatorowe, termostaty do pojazdów, wskaźniki pręd-
kości, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 11 Instala-
cja klimatyzacyjna do pojazdów, reflektory do lamp, reflek-
tory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia grzejne 
do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze 
do pojazdów, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 
12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory za-
wieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, bagażniki 
na narty do samochodów, błotniki, drążki skrętne do pojaz-
dów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierun-
kowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, koła do po-
jazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka 
wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów lądo-
wych, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, opony 
do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, 
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki 
powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], 
podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce 
na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] za-
wieszenia pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, szczę-
ki hamulcowe do pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze 
hamulcowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe 
do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, 
wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki do przednich 
szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń 
pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojaz-
dów, zderzaki samochodowe, złącza do przyczep do po-
jazdów, 17 Izolatory do kabli, przewody giętkie do chłodnic 
pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, uszczelki do rur, 
37 Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwa-
cja pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii 
pojazdów.

(210) 530611 (220) 2021 06 22
(731) ORŁOWSKI MICHAŁ, Świeradów-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) ŻA-FU
(510), (511) 25 Krawaty, Fulary [ozdobne krawaty], Szale, 
Chusty [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Żaboty, 
Maski, Pasy.

(210) 530627 (220) 2021 06 22
(731) HISZPAŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) VENTUS ENERGIA

(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Turbiny wiatrowe, 
9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne.

(210) 530630 (220) 2021 06 21
(731) KUBIK MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dwell PROPERTIES

(531) 27.05.01, 29.01.04, 14.05.21
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Admini-
strowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe 
(nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieru-
chomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informa-
cji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Pomoc w zakresie nabywania nierucho-
mości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nierucho-
mościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usłu-
gi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budyn-
ków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nierucho-
mości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nie-
ruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowy-
mi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami 
mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, 
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, 
Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie budynkami, 
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nierucho-
mości [w imieniu osób trzecich], Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trze-
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cich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie kompleksów budynków, Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Do-
radztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], In-
formacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
finansów, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Pla-
nowanie i zarządzanie finansowe, Usługi w zakresie zarządzania 
aktywami, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Zarządzanie 
aktywami, Zarządzanie aktywami finansowymi, Ocena i wycena 
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania 
majątku nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji, kon-
sultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi w zakresie 
wyceny nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Wycena 
nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny fi-
nansowe nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pobie-
ranie czynszu, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowa-
ne usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania 
ziemią, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie 
przedsiębiorstw, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usłu-
gi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi 
nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi pośrednic-
twa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
zakwaterowań, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
związane z rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], 
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem sal wystawowych, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie centrów handlo-
wych, Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -), Zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnianie 
stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, 
Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie portfe-
lem nieruchomości.

(210) 530653 (220) 2021 06 23
(731) JERCHEWICZ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE,  
Lasowice Wielkie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Po lodzie?

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 08.01.18, 24.17.04
(510), (511) 30 Lody, Lody spożywcze, Lody włoskie, Lody 
truflowe, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Sorbety, Lody 
mleczne, Lody zawierające czekoladę, Lody z owocami, Lody 
bez mleka, Lody na patyku, Lody w proszku, Lody o smaku 
czekoladowym, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Lody owocowe w po-
staci batonów, Lody wodne o smaku owocowym w postaci 
lizaków, Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
Mieszanki na sorbety [lody], 43 Usługi kawiarni, Kawiarnia, 
Usługi barów kawowych, Dostarczanie posiłków do bezpo-
średniego spożycia, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Lodziarnie.

(210) 530774 (220) 2021 06 25
(731) MAKSYM MICHAŁ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARELLO

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 12 Wózki dziecięce, Składane wózki dziecięce, 
Pokrowce na wózki dziecięce, Wózki dziecięce wyposażone 
w nosidełka, Pokrycia i budki do dziecięcych wózków spa-
cerowych, Torby przystosowane do wózków spacerowych, 
Uprzęże do wózków dziecięcych, Kosze do wózków dzie-
cięcych, Osłony do wózków dziecięcych, Daszki do wózków 
dziecięcych, Dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
spacerowych, Rowery dziecięce, Samochodowe foteliki dzie-
cięce, 18 Torby, Torby do noszenia niemowląt przez ramię, 
Torby na akcesoria do przewijania, Torby na kółkach, Tor-
by na pieluchy, Torby zakupowe, Nosidełka dla niemowląt 
do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez 
ramię, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Parasole 
dla dzieci, Parasole i parasolki, Przeciwsłoneczne parasole, 
Plecaki, Plecaki [małe], 20 Torby-nosidełka niemowlęce, Re-
gulowane foteliki nosidełka, Łóżeczka dziecięce, Leżaczki 
dziecięce typu bujaki, Leżaki, Maty dla dzieci do spania, Maty 
do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemowląt, 
Chodziki dla dzieci, Kojce, Kołyski bujane, Wysokie krzesła dla 
dzieci, Krzesełka dla niemowląt, Krzesełka kąpielowe dla ma-
łych dzieci, Meble dla dzieci, Biurka, Materace.

(210) 530837 (220) 2021 06 28
(731) IPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL PUBLIC AFFAIRS ACADEMY
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(531) 26.01.01, 26.01.08, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.21, 26.05.04, 
26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Banery wy-
stawowe wykonane z kartonu, Materiały drukowane, Rekla-
my drukowane, Biuletyny informacyjne, Bony, Cenniki, Cza-
sopisma branżowe, Drukowane ankiety, Drukowane karty 
informacyjne, Gazety, Historyjki obrazkowe, Kartki motywa-
cyjne, Książki, Książki edukacyjne, Plany drukowane, Plakaty 
reklamowe, Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, Rekla-
mowe znaki papierowe, Reklamowe szyldy papierowe, Re-
klamowe znaki z tektury, Tablice reklamowe z kartonu, Ta-
blice reklamowe z tektury, 35 Administrowanie dotyczące 
marketingu, Agencje reklamowe, Analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, Badania rynku i badania marketingo-
we, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 
Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem han-
dlowym w zakresie reklamy, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 
marketingowego, Planowanie strategii marketingowych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą w sektorze publicznym, Usługi reklamy politycz-
nej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu han-
dlowego, 41 Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, 
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i bizne-
sem, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie roz-
woju osobistego, Produkcja materiałów kursowych rozpro-
wadzanych na kursach zarządzania, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Szkolenie i coaching w dzie-
dzinie debat politycznych, Szkolenie i coaching w dziedzi-
nie przemówień politycznych.

(210) 530935 (220) 2021 06 30
(731) MORAJDA JAKUB, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALMERO

(531) 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 34 Przybory dla palaczy, Pojemniki na tytoń 
i humidory, Popielniczki dla palaczy, Zapalniczki dla palaczy, 
Bibułki papierosowe, Etui na cygara, Filtry do cygar, Filtry 
do tytoniu, Młynki do tytoniu, Popielniczki, Popielnice, Tacki 
do fajek, Gilzy papierosowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi 
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicz-
nego, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w inter-
necie, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem inter-
netowych sieci komunikacyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem.

(210) 531054 (220) 2021 07 02
(731) OZIMEK WOJCIECH MELDMOTO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MeldMoto

(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Admini-
stracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Ad-
ministrowanie konkursami w celach reklamowych, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowe usługi do-
radcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, 
Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 
kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych 
informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Biz-
nesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysło-
wym w zakresie prowadzenia interesów, Doradzanie przed-
siębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich inte-
resów, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarza-
nia danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych 
baz danych, Administrowanie sprzedażą, Analiza cen, Do-
radztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarcza-
nie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem internetu, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem inter-
netu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje na te-
mat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie 
technik sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie towa-
rów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu 
innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i zawieranie transak-
cji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem syste-
mów telekomunikacji, Negocjowanie umów kupna i sprze-
daży towarów, Notowania cenowe towarów lub usług, Orga-
nizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicz-
nym, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Orga-
nizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja sub-
skrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji 
usług internetowych, Organizowanie prezentacji osób w ce-
lach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produk-
tów, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line 
dla osób trzecich, Pośrednictwo w nabywaniu usług telema-
tycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Po-
zyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów 
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kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich zwią-
zanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz 
innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Procedury administra-
cyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednic-
twem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem 
komputera, Procedury administracyjne związane z roszcze-
niami gwarancyjnymi, Przygotowanie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obej-
rzenie i porównanie usług tych dostawców, Rozpowszech-
nianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień on-line, Skomputery-
zowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów me-
diów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen 
on-line, Udostępnianie informacji dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie infor-
macji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi automa-
tycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biu-
rowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania to-
warów dla osób trzecich, Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi porównywania cen, Usługi w zakresie analizy cen, 
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodar-
czą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie porównywania cen, 
Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie 
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień 
on-line, Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie konsu-
mentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy on-line, Zarządzanie w zakresie 
zamówień zakupowych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień, 42 Testowa-
nie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie 
projektowania, Analiza i ocena dotycząca projektowania pro-
duktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produk-
tów, Analiza projektu produktu, Analiza opracowywania pro-
duktu, Kontrola jakości w zakresie systemów komputero-
wych, Kontrola jakości w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Ocena projektu produktu, Ocena wydajności 
przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Ocena 
wydajności systemów komputerowych w oparciu o test 
wzorcowy, Testowanie programów komputerowych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi badawczo-rozwojo-
we, Usługi doradcze w zakresie testowania produktów, Usłu-
gi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyła-
nia danych, Usługi testowania obciążenia stron interneto-
wych, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Usługi w za-
kresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób 
kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, Usługi w za-

kresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi 
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, Znajdo-
wanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputero-
wym dla osób trzecich [debugowanie], Administracja serwe-
rów, Administracja serwerami pocztowymi, Aktualizowanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Analizy systemów 
komputerowych, Analizy komputerowe, Badania dotyczące 
przetwarzania danych, Badania dotyczące technik telekomu-
nikacyjnych, Badania dotyczące technologii telekomunika-
cyjnych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w za-
kresie wydajności systemów komputerowych, Badania przy 
użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności sys-
temów komputerowych, Badania techniczne dotyczące 
komputerów, Badania technologiczne dotyczące kompute-
rów, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania 
w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie technologii 
informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarza-
nia danych, Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha 
blokowego [blockchain], Diagnozowanie problemów 
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksplora-
cja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, 
Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarza-
nia danych, algorytmów i oprogramowania, Obsługiwanie 
wyszukiwarek, Badania związane ze skomputeryzowaną au-
tomatyzacją procesów administracyjnych, Projektowanie 
i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wpro-
wadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania 
i przechowywania danych, Planowanie, projektowanie i roz-
wój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, 
Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opra-
cowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywa-
nie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów 
do przesyłania danych, Projektowanie komputerów i opro-
gramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości 
handlowej, Projektowanie systemów magazynowania da-
nych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron inter-
netowych, Przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów w po-
staci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, 
Systemy komputerowe (Analizy -), Tworzenie cyfrowych zna-
ków wodnych, Tworzenie i prowadzenie stron interneto-
wych na telefony komórkowe, Tworzenie platform kompute-
rowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na te-
mat projektowania i opracowywania oprogramowania, sys-
temów i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowa-
nia dostępnych on-line nie do pobrania, Usługi komputero-
we do analizy danych, Usługi migracji danych, Usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
w zakresie projektowania i programowania komputerów, 
Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowa-
niu komputerowym, Zapewnianie infrastruktury centrów 
danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzi-
nie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządza-
nie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami 
w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie usługa-
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mi w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne ad-
ministrowanie serwerem, Analizowanie zagrożeń dla bezpie-
czeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Dostar-
czanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron 
i treści internetowych, Elektroniczne monitorowanie identy-
fikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamo-
ści w internecie, Hosting serwerów i oprogramowania kon-
troli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], 
Komputery (Odzyskiwanie danych -), Monitoring systemów 
sieciowych, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, Odbudowa baz 
danych na rzecz innych, Odtwarzanie baz danych, Świadcze-
nie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
on-line, Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci 
komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzo-
wanych transakcji, Usługi monitorowania systemów kompu-
terowych, Usługi ochrony danych oparte na technologii 
przetwarzania w chmurze, Usługi programowania kompute-
rowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, 
Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa kompu-
terowego, Usługi w zakresie odzyskiwania danych, Digitaliza-
cja dokumentów, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], 

Digitalizacja dźwięku i obrazów, Kodowanie muzyki cyfro-
wej, Kodowanie obrazu cyfrowego, Kodowanie wiadomości, 
Kompresja cyfrowa komputerowych danych, Kompresja da-
nych do elektronicznego przechowywania, Konwersja da-
nych elektronicznych, Konwersja danych i programów kom-
puterowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja obra-
zów z formy fizycznej na formę elektroniczną, Konwersja pro-
gramów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizycz-
na, Konwersja tekstu na format cyfrowy, Konwertowanie 
wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cy-
frowych, Powielanie oprogramowania komputerowego, Po-
wielanie programów komputerowych, Skanowanie obrazów 
[konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], Szyfro-
wanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiado-
mości i danych, Szyfrowanie obrazów cyfrowych, Szyfrowanie 
muzyki cyfrowej, Transfer danych dokumentowych z jednego 
formatu komputerowego na inny, Usługi w zakresie digitaliza-
cji wykresów, Usługi powielania programów komputerowych, 
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych.



Numery zgłoszeń
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa 
towarów

1 527170, 527186, 527950, 528784, 529164, 529321, 529322, 529482, 529946, 530468, 530588

2 527186

3 520596, 524251, 526114, 526346, 526674, 527678, 527950, 528549, 528550, 528551, 528552, 528553, 528563, 
528579, 528901, 528903, 529033, 529034, 529035, 529228, 529236, 529395, 529399, 529754, 529842, 530066, 
530076, 530082, 530188, 530191, 530230, 530242, 530243, 530244, 530483, 530485

4 526166, 526169, 526170, 526171, 528061, 528553, 529343, 530366, 530367, 530369, 530375, 530379, 530381, 
530382, 530588

5 521306, 524273, 524274, 524275, 524276, 524277, 524278, 525870, 526114, 526676, 526677, 526678, 527628, 
527678, 528268, 528290, 528549, 528550, 528551, 528552, 528563, 528568, 528619, 528621, 528622, 528623, 
528624, 528901, 528903, 529236, 529241, 529244, 529246, 529304, 529305, 529332, 529395, 529399, 529693, 
529709, 529715, 529717, 529725, 529726, 529730, 529736, 529754, 529806, 529842, 529894, 529962, 530135, 
530242, 530243, 530244, 530245, 530408, 530468, 530483, 530485

6 523680, 523681, 526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 529187, 529311, 529946, 530316, 
530487

7 528274, 528275, 528396, 530588, 530627

8 528396, 528982, 528983

9 521708, 524246, 525792, 526346, 526983, 527151, 527152, 527437, 527788, 528131, 528188, 528483, 528520, 
528521, 528878, 528982, 528983, 529339, 529340, 529341, 529343, 529466, 529532, 529535, 529747, 529748, 
529749, 529890, 529969, 530011, 530037, 530147, 530293, 530312, 530366, 530367, 530369, 530375, 530379, 
530381, 530382, 530588, 530627

10 528549, 528552, 528563, 529000, 529236, 530242, 530243, 530244, 530483, 530485

11 526166, 526169, 526170, 526171, 526216, 526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 527477, 
529343, 530163, 530164, 530588

12 526346, 527623, 527901, 528942, 530185, 530588, 530774

13 523845, 529792

16 523775, 523776, 525035, 527151, 527152, 527437, 528006, 528520, 528521, 528584, 528982, 528983, 529339, 
529340, 529341, 529532, 530037, 530295, 530554, 530837

17 526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 527186, 529396, 530588

18 530390, 530393, 530395, 530396, 530398, 530774

19 523680, 523681, 526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 527186, 527404, 528028, 528207, 
529187, 529396, 529946, 530106, 530316, 530479, 530487

20 525351, 529225, 529538, 529681, 530390, 530393, 530395, 530396, 530398, 530774

21 528982, 528983, 529609, 529611, 529755

25 523765, 524271, 526346, 526736, 527151, 527152, 527665, 528193, 528710, 528757, 529344, 529404, 529612, 
529919, 530085, 530122, 530147, 530611

26 528982, 528983

28 519342, 519343, 526346, 527151, 527152, 530037, 530295

29 514738, 524334, 525443, 525870, 526109, 527359, 527526, 528710, 528990, 529071, 529284, 529402, 529424, 
529730, 529968, 530241, 530330, 530331, 530573

30 514738, 524025, 524334, 525870, 526109, 527171, 527326, 527628, 527777, 528649, 528710, 528990, 529019, 
529021, 529022, 529023, 529184, 529221, 529402, 529730, 529791, 529794, 529960, 530040, 530463, 530653

31 514738, 526114, 528990, 529402, 529403, 529609, 529611, 529701, 530119, 530390, 530393, 530395, 530396, 
530398, 530402, 530468
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2

32 494772, 514738, 515601, 517489, 524334, 525870, 527151, 527152, 527628, 528296, 528990, 529024, 529914, 
530241, 530463

33 526690, 526692, 527761, 528665, 530146, 530509

34 529391, 530935

35 511646, 520149, 521224, 523680, 523681, 523765, 523775, 524251, 524343, 524720, 525023, 525035, 525792, 
525809, 525870, 526109, 526346, 527151, 527152, 527326, 527437, 527526, 527547, 527628, 527665, 527831, 
527879, 527880, 528188, 528193, 528254, 528504, 528506, 528507, 528511, 528520, 528521, 528550, 528551, 
528584, 528665, 528784, 528862, 528878, 528942, 529111, 529180, 529184, 529284, 529311, 529339, 529340, 
529341, 529343, 529382, 529404, 529481, 529535, 529609, 529611, 529681, 529701, 529711, 529755, 529890, 
530002, 530011, 530035, 530036, 530112, 530163, 530164, 530185, 530188, 530190, 530191, 530330, 530331, 
530366, 530367, 530369, 530375, 530379, 530381, 530382, 530389, 530390, 530393, 530395, 530396, 530398, 
530439, 530446, 530476, 530493, 530519, 530520, 530837, 530935, 531054

36 519772, 521224, 523680, 523681, 526753, 528504, 528506, 528507, 528511, 528520, 528521, 528656, 528824, 
529182, 529343, 530185, 530310, 530360, 530560, 530630

37 519772, 521224, 523680, 523681, 526166, 526169, 526170, 526171, 526530, 526545, 526546, 526547, 526549, 
526550, 526552, 526553, 526983, 527303, 527304, 527404, 528504, 528506, 528507, 528511, 528824, 529109, 
529343, 529466, 529482, 529711, 530112, 530185, 530487, 530560, 530588

38 526983, 527151, 527152, 528254, 528598, 529339, 529340, 529341, 529890, 530312, 530439, 530587

39 523680, 523681, 524720, 528254, 528710, 528784, 529164, 529284, 529412, 529438, 529895, 529897, 530112, 
530185, 530190

40 523680, 523681, 523775, 526166, 526169, 526170, 526171, 528188, 528710, 529311, 529538, 529721, 530112, 
530366, 530367, 530369, 530375, 530379, 530381, 530382

41 518583, 523776, 524720, 525035, 525870, 526457, 526983, 527067, 527151, 527152, 527251, 527437, 527447, 
527547, 527665, 527831, 528131, 528254, 528584, 528716, 528717, 528878, 529051, 529180, 529297, 529304, 
529305, 529339, 529340, 529341, 529352, 529353, 529481, 529680, 529739, 529740, 529792, 529919, 529925, 
530002, 530037, 530111, 530112, 530147, 530190, 530246, 530291, 530476, 530519, 530520, 530587, 530837

42 519772, 520486, 521224, 523680, 523681, 523776, 524271, 524343, 525023, 526983, 527151, 527152, 527547, 
527677, 527788, 528254, 528504, 528506, 528507, 528511, 528784, 528878, 529000, 529339, 529340, 529341, 
529343, 529481, 529482, 529532, 529538, 529680, 529890, 530067, 530112, 530312, 530366, 530367, 530369, 
530375, 530379, 530381, 530382, 530446, 530560, 531054

43 521059, 524720, 527251, 527326, 528366, 528468, 528539, 528710, 528716, 528717, 529184, 529304, 529305, 
529443, 529682, 529721, 529730, 529740, 529841, 530040, 530509, 530578, 530579, 530580, 530582, 530653

44 523680, 523681, 524241, 527129, 527547, 528163, 528231, 528710, 528784, 529000, 529304, 529305, 529680, 
529730, 530037, 530091, 530187, 530230, 530291, 530439, 530510, 530511, 530512

45 526020, 527766, 528254



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

+ORTIVO 520149

3 Posiłki 530578

75 LAT TECHNOLOGIA DLA NATURY 529164

A+E-Vitum 528622

AKBA 530011

aksels 529612

ALAN BLACKFISH FILM EQUIPMENT 529535

ALLERTEC 529709

ALLIOGAL 524273

ALLNATURAL BY SFD 530188

ALLNATURE BY SFD 530191

ARC Capital Markets 529182

archicom daje więcej 528506

ARCHICOM DAJE WIĘCEJ 528507

astrabit 520486

BAD CAT 530390

BAD DOG 530393

BED DOG 530395

BEGOLDEN 527303

BEGOLDEN 527304

BEPAX VET LABFARMA 528290

BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY  
BEZ SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK  
Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP  
Łagodny MILD 529021

BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ  
SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK  
Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP  
Łagodny MILD 529022

BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ  
SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK  
Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP  
Łagodny MILD 529023

Biały Widelec 530580

BILARGIN 528568

Bilberry xT 525792

BIOTRECO 524343

BioVeri 528990

Bloxin 529241

Bloxin 529244

Bloxin 529246

BOBOLEN 530242

BOHEMA 530146

BOLT GAMES 528131

Bonsai - chrobotek 525809

BOSMAN seria profesjonalna dla każdego  
silikony piany impregnaty kleje 527186

Broda Głowa HAMSKI BARBER 527129

Broda Głowa HAMSKI BARBER 530187

BROWAR ZA MIASTEM WIELKOPOLSKIE 529914

BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK 519772

Burger Leaf 529403

C § OD 1979 ROKU 527766

CALISIA 525035

CARELLO 530774

CCX 529396

CEZARMARKET 528862

CHANEL LIPSCANNER 529969

CHEETOS HASHTAGS 529794

Chef M.Szukaj 529721

CJ ZDROWO ZAKRĘCONE 527359

CLEAROX TC 521306

CLIMAREM 526216

clubenz. 525023

cmpl 530185

CNM CATERING NA MEDAL Dieta Pudełkowa 521059

COLOLIPID 530573

comfino 530310

cosmogyral 528757

cossmeo powered by LNE 528584

Cough Family 420 526736

CREATIVE COOPER 529538

CRIMSOLTA 529726

CTP CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION 530036

C-Vitum LONG ACTIVE 528623

C-Vitum 528619

C-Vitum 528624

CYBERTEK 529297

CZAS NA ZMIANY 528784

CZTERY PORY ROKU Domowe Laboratorium 527950

DAMIR 527404

DBAMY O DOBRĄ ENERGIĘ 529343

dental live 530493

DentaSan 529806

DIPLODOK 527151

DIPLODOK 527152

DNTR PU 526553

DNTR 526552

DOG EAT DOG 530398

DONEPINE 529717

DR MANUSTERIL 526677
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DR OXY-STERIL 526676

Dr.Marcus 529395

DUDA Nasze polskie. Tak! Kultowe! 529284

DUKO IN 526550

DUKO 526545

DUKO-AM 526546

DUKO-PLATE 526547

DUKO-RING 526549

Dwell PROPERTIES 530630

DX2 529033

DX2 529035

DZIELNE 529071

EcoBe 529228

EDU LIBERE 529352

Eklips 530106

EKOZET 529482

ELIT 530588

eprosument BIZNES 526170

eprosument INVEST 526171

eprosument 526166

erprosument PARTNER 526169

E-Vitum 528621

EVITY 529895

EVITY 529897

FA Engineered nutrition MY WYZNACZAMY  
STANDARDY, INNI NAS NAŚLADUJĄ. 528268

FD FLOORDO 526530

FD FLOORDO 529109

fenixLAB 527677

fenixPET 527678

FF Budowlany.pl 529382

Fit Boxy catering 530582

FIT KING ENERGY 527628

FOLIAREX FOROOF 530487

Follow my flow LIFE STYLE 528598

FoodBusiness  
FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO 527447

FRANKOWSKI DENTAL NATYCHMIASTOWA  
REKONSTRUKCJA UŚMIECHU 528231

fundamax 529962

FUTURON H2 527901

FUTURON 527623

GalOmega Formuła IQ 524274

GALOMEGA 524278

Giganci Programowania 530587

GLOCALVET 530439

Goldbrudherbs 529894

GOLDEN BUCH 529391

GOOD GREENS 529402

GORDANO PARFUMS 528550

GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA  
WOJCIESZOWIANKA MONSIEUR STANISLAS  
TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU 515601

GrandPet 530119

GRUNT TO INWESTYCJA 526753

GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW  
LIKIER KARKONOSKI 1810 527761

HARMONY MED 527547

HELIX 527477

HELLENA 530463

hi`loft MEET TO EAT 528539

IMMUBEZIN 530485

Imperial Clinic medical & aesthetic 530510

Imperial Clinic medical & aesthetic 530511

Imperial Clinic 530512

IMUBION 529332

INELIA 528551

INTERNATIONAL PUBLIC AFFAIRS ACADEMY 530837

INTRAHOUSE NIERUCHOMOŚCI 528824

IronResorts 529740

IronWay 529739

ivoadventures 530389

JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI 530519

JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI 530520

JA MAMA JA TATA 530037

JESTEM eko! 530111

Jungle Boogie 529609

JUNGLE BOOGIE 529611

justjoin.space 530312

K KUBUŚ 524334

K2 GLINKA LAKIERNICZA 520596

kameleon jeden program, wiele korzyści 528520

kameleon jeden program, wiele korzyści 528521

KAWOWY GURU M.Socha 524025

KFN 529919

KOLEKTIV 524271

kombuczaj 530241

KWADRAT 521708

labootik 524251

Lacrimal 529693

LAMI Cosmetics 530076

LAMI COSMETICS 530082

LAW PARTNERS adwokaci 526020

LC 530066

LGF ENERGY 528188

LIBeRTé 33 527251

LightBox Dieta, która Ci odpowiada 529730

LINIMER 524275

Litera do litery 519342

LNE MEDYCYNA estetyczna 528006

LOCO REAL ESTATE 528656

LUMINA DECO INSPIRED BY CHARM 530164
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LUMINA DECO 530163

Łejery 530040

M MIVINO 527879

M MIVINO 527880

MAD DOG 530396

madani 528942

MADMIX 527171

MADSOL 527170

MAKŁOWICZ MENU 526109

MamaEva 525443

MANUFAKTURA RĘKODZIEŁA Kwiaty Polskie 528061

MARSZAŁEK & KOSSEK 530360

MARSZAŁKOWEJ ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ 530402

Masz Racje 528710

Mazovia Patisserie 529184

Menua.pl 523845

Michał Wrzosek 529304

MIJANKA 529711

MILK STOUT PERŁA PIWO ZIMOWE 494772

mireille 523776

MIXIT 514738

MKPOL 525351

MLEKPOL SER MIERZWIONY GOUDA 530330

MLEKPOL SER MIERZWIONY ZŁOTY MAZUR 530331

MM MeldMoto 531054

moderna LIFE 530560

MOKOTOWSKI BAR MLECZNY 528468

MOLON LABE 529792

motorsfera.pl SZKOŁA MOTOCYKLOWA 529925

multifarb 529111

muvi 529187

MUZEUM SENTYMENTÓW kowary 529051

Nasiona Kujawskie 529701

nasz-album.pl 529532

Naturell WITAMINA D dla dzieci 529236

NEWGALAXY company group Pet Logistics 529438

NINE9S 529443

NINJAMAS PYJAMA PANTS 530135

nowości GASTRONOMICZNE 527437

NOWY FORMAT 521224

NULVIXAB 529725

oferteo 530446

Ogrodnia 524241

olimpia port archicom 528504

Olimpia Port by archicom 528511

ON THE WINGS 530147

ONTRADE.PL 529322

optimal box catering 530579

ORIA MAGIC HOUSE 528716

ORMUS 530468

ORZEŁ BIAŁY 528296

OTOXARAL 530244

OVIklinika 529680

PALM POLE DANCE STUDIO 526457

PALMERO 530935

PAN KORNIK 511646

PAOLA 517489

papierogarnia KREATYWNOŚĆ BEZ GRANIC 530554

PERFEKT 530035

Pierogarnia Serce Podhala 529960

PiKawa 527326

PIROLAM 529842

PIU’DI -PIZZA- 529682

Plant Spirit 526114

Po lodzie? 530653

podketo 525870

Polski Producent Mebli EURO 529681

Polskie Stowarzyszenie Instalatorów  
Systemów Fotowoltaicznych 529481

POWERTOOLS 529311

POZIOM 1959 restauracja 529841

PRODUCENT MONOLIT  
okna i drzwi do każdego domu 530316

proMUM 530245

PROROWERY.pl 526346

PROSTOGAL 524276

PS 528193

PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA 530291

Pszczółka Hej COCO! 527777

PURE Plant 528579

PUSHCHA 528665

PVEX 530112

QLADY 530408

R ROTBERG 529946

R. Power RENEWABLES 530366

R. Power RENEWABLES 530369

R. Power RENEWABLES 530375

R. Power RENEWABLES 530382

R. 530367

R. 530379

R. 530381

REGENERUM 529034

REGIONALIA 527526

RELESCA 530085

REMOTE GUARD 529747

REMOTE GUARD 529748

REMOTE GUARD 529749

Rusty Rat 530509

RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE 529000

SAMBEZIN 530483

SCHODY Sowosz 528207

SCORBOLAMID 529715
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Senso 529399

SHELTER ME 523765

sisterhoodie 530122

SKIN HARMONY DERMATOLOGIA MEDYCYNA  
ESTETYCZNA Dr Martyna Szaniawska 530091

Skowroński EXPERT TRANS INTERNATIONAL 529412

SM 529466

solvbot 527788

SOPEL od 1998 529221

Sotelli 529791

Soundspace 518583

SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU 529353

SPECTRA 530479

SPOT-EX 526674

sprint break 524720

SPYOne 524246

STADIOPASTA 529754

STERN 528982

STERN 528983

Sylaba do sylaby 519343

ŚWIAT KISZONEK 529968

Światłowód Inwestycje 526983

TARCZYN 529024

TARGI regiony turystyczne NA STYKU KULTUR 527831

TECTONIK 526678

THE RIOTS KIDS CULTURE 529344

TIK w edukacji 528254

TIMELESS AUDIO 530293

TITAN SPACE 529225

TOTAL DEZINSECTOR 529736

Tranvit 524277

Tre-rosso 528274

Troaching 530476

trocado 530067

TT POWERBOX 528483

Tunes Communication 530246

UFF 529321

UNITEL MOTORSPORT 530190

VEGAN SHUSI BAR 528366

VENTUS ENERGIA 530627

VERBASCON 530243

Verdin MAX 528552

Verdin MAX 528563

VERONI EST. 1990 529755

Vicante 529404

Viking Garage 529180

Vinse 528275

ViperPrint 523775

VRX 528396

Webmity 528878

wekifood SINCE 2020 529424

WelcoMed 528163

WeNet Twoi Doradcy Internetowi 529341

WeNet Your Digital Advisors 529340

WeNet 529339

WER DANCE 527665

Whisky Palikot 526692

WIFI 528649

WILD SLAVIC FRAGRANCES 528553

WŁOCŁAWEK KETCHUP ŁAGODNY  
z pomidorami z Kujaw Bez konserwantów 529019

WONDERWAL CERAMIC 528028

Wódka Kraft Palikot 526690

WP Sales Booster 529890

WRZOSEK 529305

YESHA 530230

Zespół muzyczny COOL band KRAKÓW 527067

ziaja naturalnie dla skóry 528901

ziaja naturalnie pielęgnujemy 528903

ZIELONA PRZYSTAŃ 530002

ŻA-FU 530611



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.

1374443 AESCULAPIUS FARMACEUTICI (2021 05 31)
CFE: 26.04.18, 27.05.11 5

1512518 MAESTRA (2019 12 05, 2019 08 06) 42
1588309 my Planet (2021 06 04)

CFE: 02.09.01, 27.05.01 29, 30, 31, 32
1597542 STONE V (2021 04 23, 2020 10 23) 25
1597578 BEAUTY IS BEING HUMAN 

(2021 02 20, 2021 02 16)
3, 35, 44

1597589 LOGSTA (2021 03 29) 9, 35, 39
1597591 JOUPAD (2021 04 09)

CFE: 27.05.01 10
1597617 ARPQP (2021 03 17, 2020 11 10) 37, 40
1597622 KU CYCLE (2021 02 27, 2020 09 05)

CFE: 03.01.04, 27.05.01 12, 40, 42
1597684 BETELY (2021 01 22)

CFE: 27.05.01 2
1597738 WOW ACC (2021 05 24)

CFE: 27.05.01 35
1597780 AMASSTORE (2021 05 31)

CFE: 27.05.01 9
1597790 10HITS (2021 04 28) 43
1597796 ELPERTO (2021 03 04, 2020 11 16) 3, 5
1597800 ADVATOP (2021 04 13, 2020 11 19) 3, 5
1597812 ADVADERM (2021 04 13, 2020 11 19) 3, 5
1597815 ADVACREM (2021 04 13, 2020 11 23) 3, 5
1597834 ADVASOL (2021 04 13, 2020 11 23) 3, 5
1597864 OCZODERM (2021 04 13, 2020 11 23) 3, 5
1597921 THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY. DECIEM 

(2021 02 20, 2021 02 17)
CFE: 26.04.01, 27.05.24 3, 35, 44

1597968 ZAP (2021 04 20, 2020 10 22) 42
1598008 VOLTI (2020 10 27)

CFE: 15.09.10, 27.03.15, 27.05.01, 
29.01.12

9, 35, 39

1598024 HIF (2021 02 20) 3, 35, 44
1598035 ADVAUNG (2021 04 13, 2020 11 23) 3, 5
1598039 IQUICUTAN (2021 03 04, 2020 11 16) 3, 5
1598072 LUXCYBER (2021 03 22, 2021 03 17)

CFE: 27.05.17 37
1598077 MIFLUCUTAN (2021 03 04, 2020 11 23) 3, 5
1598106 EWM (2021 04 20, 2021 03 03)

CFE: 27.05.17 7, 12
1598108 CHABFLUX  

(2021 01 18, 2020 07 17)
9, 16, 35, 36, 

38, 41, 45

1598145 HONG BAO LI (2021 04 21)
CFE: 02.09.01, 27.05.01, 28.03.00 1

1598172 MIFLUKORT (2021 03 04, 2020 11 23) 3, 5
1598191 LUXURY LIFE LL (2020 11 13)

CFE: 25.01.25, 27.05.22, 29.01.13 20, 35
1598232 ZGFWAN (2021 04 16)

CFE: 27.05.01 41
1598258 MAPA AUTOMOTIVE ENGINEERING  

AND TECHNOLOGY (2021 02 23)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13 7, 12

1598269 MILANDA (2021 01 08)
CFE: 26.07.25, 27.01.01, 27.05.01, 28.03.00 9

1598287 MonCafe (2021 04 08)
CFE: 27.05.01 30, 35, 43

1598356 MECH (2021 04 26)
CFE: 27.05.17 9

1598375 GET AHEAD  
(2021 04 01, 2020 11 11)

9, 25, 28

1598454 buta (2021 04 13)
CFE: 01.15.15, 05.07.23, 
27.05.02, 29.01.13

3, 29, 30, 31, 32, 35

1598472 GARTUNG (2021 05 22) 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 21, 28, 35, 40, 42

1598490 CHABNET  
(2021 01 18, 2020 07 17)

9, 16, 35, 36, 38, 
41, 45

1598512 (2021 03 31)
CFE: 02.05.01, 28.05.00, 29.01.15 30

1598526 COCAINE ENERGY RUSH 
(2021 04 14, 2020 10 14)

30, 32

1598569 (2021 03 01)
CFE: 26.04.02 25

1598586 THE WOCK (2021 01 07, 2020 07 07) 9, 38
1598608 EAST TOP (2021 03 22)

CFE: 26.04.01, 27.05.01 15
1598701 pınar KURUYEMİŞ (2020 11 23, 2020 10 26)

CFE: 26.04.05, 26.11.01, 27.05.10 29, 35
1598724 EON (2021 04 23, 2021 04 23) 9, 41
1598759 (2020 12 29)

CFE: 24.17.21, 25.01.05, 26.01.03, 
26.11.02, 26.13.25

5, 35

1598806 PRENESSANEO (2021 03 04, 2020 09 08) 5
1598807 ESSAMA (2021 03 05) 5
1598871 IMMORTAL N Y C (2021 03 01)

CFE: 27.05.01 3
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1598893 URBAN VIBES (2021 01 13) 18, 25, 35
1598906 dilvin (2020 11 26)

CFE: 27.05.01 35
1598909 LILY’CUTE (2021 05 11)

CFE: 27.05.01 3, 11, 21

1598945 FABERLIC be your best  
(2021 03 10, 2020 09 10)
CFE: 27.05.01 3, 5, 21, 25, 29, 

30, 31, 35, 44
1598973 HAIR IS FABRIC (2021 02 20) 3, 35, 44



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów

1  1598145 

2  1597684 

3  1597578, 1597796, 1597800, 1597812, 1597815, 1597834, 1597864,
 1597921, 1598024, 1598035, 1598039, 1598077, 1598172, 1598454,
 1598871, 1598909, 1598945, 1598973 

5  1374443, 1597796, 1597800, 1597812, 1597815, 1597834, 1597864,
 1598035, 1598039, 1598077, 1598172, 1598472, 1598759, 1598806,
 1598807, 1598945 

6  1598472 

7  1598106, 1598258, 1598472 

9  1597589, 1597780, 1598008, 1598108, 1598269, 1598356, 1598375,
 1598472, 1598490, 1598586, 1598724 

10  1597591, 1598472 

11  1598472, 1598909 

12  1597622, 1598106, 1598258, 1598472 

15  1598472, 1598608 

16  1598108, 1598472, 1598490 

18  1598893 

20  1598191 

21  1598472, 1598909, 1598945 

25  1597542, 1598375, 1598569, 1598893, 1598945 

28  1598375, 1598472 

29  1588309, 1598454, 1598701, 1598945 

30  1588309, 1598287, 1598454, 1598512, 1598526, 1598945 

31  1588309, 1598454, 1598945 

32  1588309, 1598454, 1598526 

35  1597578, 1597589, 1597738, 1597921, 1598008, 1598024, 1598108,
 1598191, 1598287, 1598454, 1598472, 1598490, 1598701, 1598759,
 1598893, 1598906, 1598945, 1598973 

36  1598108, 1598490 

37  1597617, 1598072 

38  1598108, 1598490, 1598586 

39  1597589, 1598008 

40  1597617, 1597622, 1598472 

41  1598108, 1598232, 1598490, 1598724 

42  1512518, 1597622, 1597968, 1598472 

43  1597790, 1598287 

44  1597578, 1597921, 1598024, 1598945, 1598973 

45  1598108, 1598490



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.

519375 CINCH CARS LIMITED
2021 02 15 35, 36

519376 CINCH CARS LIMITED
2021 02 15 35, 36

520392 Egis Gyógyszergyár Zrt.
2021 03 15 5, 35

519709 PITAYA Développement
2021 03 22 8, 21, 35

521184 Mickan Arzneimittel GmbH
2021 04 26 5

517658 Bayer Intellectual Property GmbH
2021 05 17 1, 5

526441 GAMA DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 10 35

524474 NOVARTIS AG
2021 06 15 5

524474 Novartis AG
2021 06 15 5

525181 Otto (GmbH & Co KG)
2021 06 22 12

518185 NOVARTIS AG
2021 06 24 5

523749 PRIMULATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 19 35, 37, 41

524299 UBF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 22 4



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
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