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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 2 sierpnia 2021 r. Nr ZT31

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) 514550 (220) 2020 07 08
(731) SZUMIŃSKI JAN, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZUMIŃSKI SOLO SOUND

(531) 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Słuchawki bezprzewodowe.

(210) 517047 (220) 2020 08 11
(731) Rigel Oyuncak Tasarim ve Bilişim Sanayii Ticaret 

Limited Şti., Stambuł, TR
(540) (znak słowny)
(540) Tethys
(510), (511) 28 gry i zabawki, automaty do gier wideo, urzą-
dzenia i maszyny do gier przystosowane do użytku z ze-
wnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, w tym 
uruchamiane przez wrzucenie monety, zabawki dla zwierząt, 
zabawki na place zabaw, do parków i parków zabaw, artykuły 
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, choinki 
ze sztucznych materiałów, ozdoby choinkowe, śnieg sztucz-
ny na choinki, grzechotki, gadżety na imprezy, kotyliony 
do tańca na przyjęciach, papierowe czapeczki na przyjęcia, 
35 usługi w zakresie: reklamy, marketingu i public relations, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i re-
klamowych, prace biurowe, usługi sekretarskie, usługi pre-
numeraty gazet dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, 
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, tele-
foniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, audyt 
działalności gospodarczej, konsulting gospodarczy, rekruta-
cja personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, usłu-
gi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, sprzedaży w Internecie i poprzez katalogi 
sprzedaży wysyłkowej gier i zabawek, automatów do gier 
wideo, urządzeń i maszyn do gier przystosowanych do użyt-
ku z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, 
w tym uruchamianych przez wrzucenie monety, zabawek 
dla zwierząt, zabawek na place zabaw, do parków i parków 
zabaw, artykułów sportowych i gimnastycznych nie ujętych 

w innych klasach, choinek ze sztucznych materiałów, ozdób 
choinkowych, śniegu sztucznego na choinki, grzechotek, 
gadżetów na imprezy, kotylionów do tańca na przyjęciach, 
papierowych czapeczek na przyjęcia.

(210) 519284 (220) 2020 10 09
(731) G4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G4U

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
usługi public relations, usługi w zakresie targów i wystaw 
handlowych.

(210) 520775 (220) 2020 11 12
(731) EKO ALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 liczniki [elektryczność], liczniki, liczniki ener-
gii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, 
liczniki prądu elektrycznego, liczniki energii elektrycznej, 
bezpieczniki układowe, bezpieczniki topikowe, ceramiczne 
bezpieczniki, bezpieczniki elektryczne, elektryczne bez-
pieczniki stykowe, bezpieczniki termiczne prądowe, skrzynki 
zasilające, skrzynki bezpiecznikowe, skrzynki opornikowe, 
skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki rozdziel-
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cze elektryczne, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], skrzynki 
boczników elektrycznych, elektryczne skrzynki sterownicze, 
skrzynki połączeniowe [elektryczne], skrzynki rozdzielcze 
zasilania, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzyn-
ki przyłączowe do przewodów elektrycznych, skrzynki 
zaciskowe do przewodów elektrycznych, szyny zbiorcze, 
szyny tulejowe, elektryczne, szyny zbiorcze elektryczne 
do dystrybucji, elementy układów elektrycznych, elementy 
składowe układów elektrycznych, elementy składowe ob-
wodów elektrycznych, przewody metalowe [elektryczne], 
druty metalowe [elektryczne], kable metalowe [elektryczne], 
przewody instalacji elektrycznych, materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], kable izolowane do instalacji 
elektrycznych, urządzenia do diagnozowania instalacji elek-
trycznych.

(210) 521305 (220) 2020 11 24
(731) PLAY PIZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAY PIZZA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.18, 08.07.04
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, 43 usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 522080 (220) 2021 01 13
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GEN FAKTOR
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, mate-
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk 
dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia ro-
bactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, 42 na-
ukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie i roz-
wój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi 
medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę 
istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa.

(210) 523515 (220) 2021 01 24
(731) PIERZCHAŁA MAREK, Gliwice
(540) (znak słowny)

(540) HuMusmin
(510), (511) 1 Nawozy dla rolnictwa, Nawozy dla rolnictwa 
z alg morskich, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Środki chemiczne dla 
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne 
dla rolnictwa, Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], 
Substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicz-
nie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie, Doniczki 
torfowe dla ogrodnictwa, Komposty do podłóż hodowla-
nych do ogrodnictwa, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu 
składników dla ogrodnictwa, Podłoża hodowlane do ogrod-
nictwa, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbi-
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
Środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze], Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku 
w ogrodnictwie, Środki chemiczne stosowane w ogrodnic-
twie, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, Substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, Doniczki torfowe dla ogrodnictwa, Włókna 
mineralne do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w leśnictwie, Gazy do użytku w le-
śnictwie, Nadtlenek wapnia do użytku w leśnictwie, Prepara-
ty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakte-
ryjne do użytku w leśnictwie, Środki chemiczne dla leśnic-
twa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom], Środki chemiczne dla le-
śnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciwpasożytniczych, Środki chemicz-
ne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, Środki 
chemiczne stosowane w leśnictwie, Biologiczne nawozy 
azotowe, Biostymulanty będące środkami pobudzającymi 
wzrost roślin, Chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, 
Chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, Chemiczne 
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemicznie 
przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, Chemicznie 
zmienione nawozy złożone, Chemikalia do użytku w lecze-
niu szkód ekologicznych u roślin, Chemikalia używane w rol-
nictwie, Chemikalia wzbogacające glebę, Dodatki do kiszo-
nek [konserwanty], Dodatki glebowe, Dodatki glebowe [na-
wożenie], Dodatki biologiczne służące do przekształcania 
plonów w kompost, Dodatki stosowane podczas sadzenia 
do polepszenia zakorzenienia, Donice torfowe do celów 
ogrodniczych, Formowane podłoża do uprawiania roślin 
składające się z torfu, Gleba do upraw, Humus, Kompost, 
Kompost, obornik, nawozy, Kompost organiczny, Kompost 
z liści, Kompost z przegniłych liści [nawozy], Materiały popra-
wiające kondycję gleby, Materiały włókniste do użytku jako 
środki uzdatniające glebę, Materiały włókniste do użytku jako 
nawóz, Mieszanki do sadzenia w doniczkach, Mieszanki kom-
postowe wzbogacone substancjami organicznymi, Mieszan-
ki kompostowe z materiału mineralnego w formie pyłu, Mie-
szanki nawozów, Mieszanki nawozów o spowolnionym 
uwalnianiu, Mieszanki produktów chemicznych i mikroorga-
nizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwie-
rząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], Mieszanki regulu-
jące wzrost roślin, Mieszanki substancji chemicznych i mikro-
organizmów do sterylizacji kompostu, Mieszanki substancji 
chemicznych i mikroorganizmów do siana przy produkcji 
pasz kiszonych [inne niż do użytku weterynaryjnego], Mie-
szanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do nawo-
żenia kompostu, Mieszanki substancji chemicznych i mate-
riałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, 
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Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do użytku jako nawozy ogrodnicze, Preparaty z mikroele-
mentami dla roślin, Mineralne preparaty do użyźniania gleby, 
Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost ro-
ślin, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych 
w okresie obciążenia, Nawóz do liści stosowany na roślinach 
uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz na-
turalny, Nawóz w formie stałej, Preparaty do nawożenia gle-
by, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy bez zawartości chlo-
ru, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane 
do obróbki nasion, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Na-
wozy do gleby, Nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, Nawo-
zy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy 
do trawy lub terenów trawiastych, Nawozy do użytku domo-
wego, Nawozy hydroponiczne, Nawozy i użyźniacze, Nawo-
zy mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy morskie, Nawozy 
naturalne, Nawozy naturalne wykonane ze składników mor-
skich, Nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, Na-
wozy organiczne, Nawozy potasowe, Nawozy sztuczne 
do użytku w rolnictwie, Nawozy uzyskane metodą przetwa-
rzania odpadów przez dżdżownice, Nawozy użyźniające gle-
bę, Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, Nawozy z dużą 
ilością substancji odżywczych, Nawozy zawierające azot 
i magnez (Mg), Nawozy zawierające przeciwutleniacze, Na-
wozy zawierające związki azotu, Nawozy złożone, Nieorga-
niczne nawozy, Obornik, Obornik organiczny, Oborniki 
sztuczne, Obornik płynny, Odżywki dla roślin, Ogrodowa 
mieszanka ziemi doniczkowej, Organiczna ziemia doniczko-
wa, Pierwiastki śladowe do upraw, Pierwiastki śladowe 
do użytku w rolnictwie, Pierwiastki śladowe do użytku 
w ogrodnictwie, Płynne nawozy, Płynne substytuty oborni-
ka, Podłoża hodowlane, Podłoża hodowlane dla roślin, Po-
krycia humusowe, Polepszacze do gleby, Preparaty chemicz-
ne do obróbki gleby, Preparaty chemiczne do użyźniania 
gleby [inne niż sterylizujące], Preparaty chemiczne do użyź-
niania gleby, Preparaty chemiczne do zapobiegania choro-
bom u roślin zbożowych, Preparaty do nawożenia, Preparaty 
do nawożenia gleby, Preparaty do nawożenia pogłównego 
do trawników, Preparaty do nawożenia pogłównego [hu-
mus] do trawników, Preparaty do odżywiania gleby [inne niż 
sterylizujące], Preparaty do odżywiania gleby, Preparaty 
do regulacji wzrostu roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, 
Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające kon-
dycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Preparo-
wane gleby, Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, 
Regulatory wzrostu dla roślin, Regulatory wzrostu roślin, 
Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, her-
bicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki che-
miczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne 
niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środ-
ki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Środki chemicz-
ne do użytku w mieszankach herbicydowych, Środki che-
miczne do użytku w herbicydach, Środki chemiczne do użyt-
ku jako półprodukty w produkcji pestycydów, Środki che-
miczne do użytku w mieszankach pestycydowych, Środki 
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, Środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
Środki chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, Środki 
chemiczne stosowane w produkcji regulatorów wzrostu 
owadów, Środki chemiczne stosowane w produkcji insekty-
cydów, Środki do nawożenia ogrodu [nawozy], Środki do re-
gulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki do uzdat-
niania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodniczych, 
Środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygo-

towanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], Środki 
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów 
rolnych, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu 
produktów ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatnia-
nia gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodowych, Środ-
ki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, Środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Środki do uzdat-
niania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodni-
czych, Środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorgani-
zmami, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki 
do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], Środki na-
wilżające do darni, Środki ochrony roślin przeciw patoge-
nom, Środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], 
Środki poprawiające glebę, Środki poprawiające kondycję 
gleby, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrod-
niczego, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku rol-
niczego, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolnicze-
go, Środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych], Środki ulepszające glebę, Środki 
wzmacniające dla roślin, Środki zwiększające plony upraw, 
Środki zwiększające plony warzyw, Środki zabezpieczające 
dla roślin, Stymulatory wzrostu [inne niż do użytku medycz-
nego lub weterynaryjnych], Substancje chelatowe do użytku 
jako dodatki do listowia roślin, Substancje chelatowe do użyt-
ku jako nawozy do listowia roślin, Substancje chelatowe 
do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, Substan-
cje chemiczne do stosowania jako powłoki gleby, Substancje 
do pobudzania wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu 
gleby, Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substancje 
do stabilizowania ziemi, Substancje do uzdatniania gleby, 
Substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], 
Substancje do użytku ogrodniczego wyprodukowane przy 
pomocy inżynierii genetycznej, Substancje odżywcze [na-
wozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Substytuty 
gleby, Superfosfaty [nawozy], Surfaktanty do gleby, wykorzy-
stywane do zapewniania jednolitego przepływu wody 
w glebie, Surfaktanty do użytku w związku z pestycydami 
rolniczymi, Surfaktanty do użytku w produkcji pasz dla zwie-
rząt, Surowce zasilające rośliny zawierające pierwiastki ślado-
we, Syntetyczne nawozy, Torf [nawóz], Torf do uprawy na-
sion, Torf w postaci kompostu, Torf zawierający pierwiastki 
śladowe do użytku jako kompost, Twardy obornik, Tworzywa 
sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, Nawozy 
do użyźniania gleby, Preparaty do użyźniania gleby, Warstwa 
orna gleby, Warstwa uprawna gleby, Ziemia do upraw, Zie-
mia do uprawy, Ziemia doniczkowa, Ziemia preparowana 
przeznaczona do kiełkowania nasion.

(210) 523767 (220) 2021 01 27
(731) GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA, Michałów-Grabina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRODNO

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów elektrotechnicznych.

(210) 523954 (220) 2021 01 29
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(553) (znak ruchomy)
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(540) dzień dobry tvn

(531) 01.15.11, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 
27.05.24, 29.01.13

(571) opis znaku: Na początku filmu na czarnym tle znaj-
duje się żółte koło, które się stopniowo powiększa się 
i w jego wnętrzu pojawia się obszar w kolorze czar-
nym poruszający się a na nim po kolei ukazują się trzy 
białe koła unoszące się z góry na dół. Następnie do-
datkowe elementy znikają, znak wraca do postaci żół-
tego koła. Następnie na tle żółtego koła pojawia się 
czarna przestrzeń z napisem „dzień dobry tvn” oraz 
trzy żółte koła na zewnątrz z prawej strony. Które po-
ruszają się wokół krawędzi koła przy czym dwa górne 
koła znikają a dolne zatrzymuje się na dole koła z na-
pisem. W końcowej fazie znak ruchomy ma postać 
żółtego koła, wewnątrz którego znajduje się czarny 
obszar z napisem w kolorze białym „dzień dobry tvn” 
i żółtym kołem z prawej strony.

(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-

klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emi-
sji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszech-
niania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
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wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - 
przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożli-
wianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów I portali internetowych, Usługi udostępniania do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usług au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 

dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów), Hosting i administracja serwerów interne-
towych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych.

(210) 524367 (220) 2021 02 08
(731) ZIENTAL ERNEST FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

TECH-DIAM, Miedźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECH-DIAM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 26.05.01, 
26.05.04, 26.05.10

(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do robót ziem-
nych, Maszyny budowlane, Urządzenia zamiatające, czysz-
czące, myjące, Maszyny do budowy dróg, Elektryczne piły 
do cięcia chodników, Ubijarki, Urządzenia do przenoszenia 
i transportu, Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, 
Piły tarczowe, Piły taśmowe, Brzeszczoty do pił tarczowych, 
Tarcze ścierne [narzędzia do maszyn], Tarcze tnące do użytku 
jako części maszyn, Ostrza [części maszyn], Wiertarki i części 
do nich, Diamentowe wiertła do maszyn, Tnące narzędzia 
diamentowe do maszyn, Tarcze tnące do użytku z narzędzia-
mi elektrycznymi, Wiertła do maszyn, Wiertła do wiertarek 
elektrycznych, Narzędzia z węglika spiekanego [maszyny], 
Maszyny do cięcia kamienia, Maszyny do cięcia, Maszyny 
do walcowania dróg, Maszyny budowlane, Maszyny do za-
gęszczania gruntu, Maszyny do przenoszenia ziemi, Młotki 
[części maszyn], Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręcz-
ne o napędzie innym niż ręczny, 9 Maski ochronne, Plan-
deki ochronne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Nakrycia głowy w posta-
ci kasków ochronnych, Obuwie ochronne, Gogle ochronne, 
Ochronne okulary, Ochronne nakrycia głowy, Odzież ochron-
na chroniąca przed wypadkami lub urazami, Urządzenia 
zabezpieczające i ochronne, Ochraniacze zabezpieczające 
ciało przed urazami, Maski ochronne przed zanieczyszcze-
niem do ochrony układu oddechowego, Okulary spawalni-
cze, Rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Usługi handlu hurtowego lub sprzedaży deta-
licznej lub sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: narzędzia ręczne, narzędzia do budowy 
i układania dróg i chodników, maszyny i urządzenia rolnicze 
lub do robót ziemnych, maszyny i urządzenia budowlane za-
miatające, maszyny i urządzenia czyszczące lub myjące, ma-
szyny i urządzenia oraz sprzęt do budowy dróg i chodników, 
maszyny i urządzenia do cięcia i szlifowania oraz wiercenia, 
tarcze do cięcia i szlifowania, wiertła, elementy tarcz do cię-
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cia i szlifowania oraz wierteł, części i elementy do wyżej wy-
mienionych maszyn i urządzeń, młotki w tym miękkie, młoty, 
towary i odzież do ochrony ciała przed wypadkami i urazami, 
artykuły BHP.

(210) 524990 (220) 2021 02 19
(731) ZIELEŹNICKI PATRYK STRETCH CONCEPT, Głosków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agroconcept X-LINE

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07, 
29.01.08

(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucz-
nych rozciągliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucz-
nego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Tworzywa sztuczne do pa-
kowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powie-
trza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, Folie 
rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pako-
wania, Folie do pakowania próżniowego, Opakowania z fo-
lii z polipropylenu i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej 
z nadrukiem i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, 
Torebki polietylenowe z nadrukiem, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, Opakowania na żywność, Torby z folii bąbelko-
wej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Torby z tworzyw sztucznych do owijania opakowania, 
Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torby rekla-
mowe z nadrukiem, Worki z tworzyw sztucznych na odpady, 
Taśma klejąca, Taśma klejąca pakowa, Taśma samoprzylepna, 
17 Folie maskujące, Folie izolacyjne, Folie do ściółkowania, 
Folie winylowe dla rolnictwa, Folie z tworzyw sztucznych 
[półprodukty], Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowa-
nia, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
Folie polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, 
Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, 
Folie celulozowe [inne niż do pakowania lub zawijania], Fo-
lie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, Folie wodo-
odporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania], 
Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowa-
nia, Biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, Folie z polichlorku winylu [inne niż do zawijania 
lub pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do wypełniania 
i wyściełania [inne niż do zawijania], Taśma maskująca, Ta-
śma klejąca opakowaniowa, Taśma samoprzylepna do opa-
kowań, Taśma maskująca do celów przemysłowych, Taśmy 
samoprzylepne przeznaczone do oklejania, Kształtki z two-
rzyw sztucznych formowane próżniowo i termicznie z folii 
i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania, folie ter-
mokurczliwe do izolacji.

(210) 525233 (220) 2021 02 24
(731) Bauer Radio Limited, Peterborough, GB
(540) (znak słowny)
(540) BAUER AUDIOSTREAM
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi zarządzania, usługi 
organizowania i administrowania działalnością gospodarczą, 
Usługi biurowe, Usługi marketingowe, reklamowe i promo-
cyjne, Usługi marketingu ukierunkowanego, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem sieci kom-

puterowych i komunikacyjnych, Usługi badań rynkowych, 
Usługi udostępniania przestrzeni reklamowej sprzedawcom 
towarów i usług za pośrednictwem centralnej strony inter-
netowej, Usługi zamieszczania reklam online dla sprzedaw-
ców towarów i/lub usług, Usługi udostępniania pakietów 
reklamowych online [sprzedaż], w tym zasobów reklamo-
wych, wyświetleń reklamowych, kampanii, przestrzeni rekla-
mowej i tworzenia reklam dla sprzedawców towarów i/lub 
usług, Usługi udostępniania przestrzeni reklamowej online 
do wyboru przez sprzedawców towarów- i/lub usług, Usłu-
gi udostępniania strategii reklamowej online sprzedawcom 
towarów i/lub usług, w tym analiza badań reklamowych, 
Promowanie interesów dostawców reklam w dziedzinie re-
klamy online i interaktywnej, w tym dla wydawców i właści-
cieli platform cyfrowych, Umieszczanie, rozpowszechnianie, 
śledzenie, mierzenie i kierowanie reklam dla osób trzecich 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Usługi dostarcza-
nia reklamy docelowej i przestrzeni reklamowej dla osób 
trzecich w oparciu o informacje konsumenckie, Usługi mar-
ketingu strategicznego, w szczególności specjalizującego 
się w wykorzystaniu modeli analitycznych i statystycznych 
do zrozumienia i przewidywania trendów konsumenckich, 
biznesowych i rynkowych za pośrednictwem platform cy-
frowych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi nadawcze, 
Usługi emisji dźwięku, Usługi transmisji wideo, Usługi trans-
misji radiowej, Usługi transmisji internetowej, Usługi łącz-
ności cyfrowej, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi cyfrowej 
transmisji danych przez internet, Usługi nadawania reklam, 
Usługi emisji reklam za pośrednictwem sieci cyfrowych, 
Usługi transmisji audio i wideo świadczone za pośrednic-
twem Internetu, Usługi transmisji cyfrowej audycji audio 
i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Usługi transmisji programów reklamowych i komunikatów 
reklamowych w mediach za pośrednictwem cyfrowych sieci 
komunikacyjnych, 41 Usługi edukacyjne, Usługi organizacji 
szkoleń, Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe i kulturalne, 
Usługi rozrywkowe, Usługi produkcji, prezentacji, dystrybucji, 
rozpowszechniania, tworzenia sieci i wypożyczania progra-
mów radiowych i telewizyjnych oraz nagrań muzycznych, 
dźwiękowych i wideo, Usługi udostępniania niepobieralnych 
programów radiowych, programów telewizyjnych, wideo, 
dźwięku, obrazów lub danych przez internet lub inne sieci 
komunikacyjne, Usługi udostępniania publikacji elektronicz-
nych on-line, Usługi udostępniania nagranej muzyki i wideo 
do pobrania za opłatą lub w ramach wykupionej subskrypcji 
przez internet, Usługi organizacji konkursów, koncertów i po-
kazów na żywo, Usługi klubowe [rozrywka], Usługi didżejów, 
Usługi udostępniania gier online z sieci komputerowej, Usłu-
gi prezentacji przedstawień na żywo, Usługi komponowania 
muzyki, Usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze zwią-
zane z ww. usługami.

(210) 525261 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.07.01, 07.01.08, 
07.01.25

(510), (511) 41 Wydawanie czasopism, gazet, wydawanie na-
gród edukacyjnych, wydawanie czasopism i książek w posta-
ci elektronicznej, 45 Usługi prawne, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, badania prawne, spra-
wy sporne (usługi pomocy w -), usługi rejestracyjne (prawne), 
usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi 
monitorowania prawnego, usługi w zakresie pomocy praw-
nej i doradztwa prawnego, usługi w zakresie alternatywne-
go rozstrzygania sporów, w szczególności: reprezentowanie 
polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, współ-
działanie z naczelnymi organami państwowymi w sprawach 
dotyczących ruchu spółdzielczego, inicjowanie i opiniowa-
nie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających 
dla niej istotne znaczenie, badanie i ocena form, warunków, 
kierunków oraz wyników działalności ruchu spółdzielczego 
i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym organom 
państwowym, organizowanie postępowania rozjemczego 
w sporach między organizacjami spółdzielczymi, współdzia-
łanie ze związkami rewizyjnymi w realizacji zadań wynika-
jących z ustawy-Prawo spółdzielcze, wykonywanie funkcji 
związku rewizyjnego przewidzianych w ustawie-Prawo spół-
dzielcze w stosunku do spółdzielni nie zrzeszonych w takich 
związkach, nadawanie uprawnień lustracyjnych oraz prze-
prowadzanie lustracji związków spółdzielczych, wydawanie 
Monitora Spółdzielczego, prowadzenie rejestru spółdzielni 
i rejestru związków spółdzielczych.

(210) 525262 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) ZŁOTA ODZNAKA SPÓDZIELCZOŚĆ POLSKA 

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.01, 07.01.25, 24.17.25, 26.01.16, 
26.01.18

(510), (511) 14 Medale.

(210) 525263 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.07.02, 26.01.16, 
26.01.18

(510), (511) 14 Medale.

(210) 525264 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 05.03.13, 05.01.16, 29.01.13
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych.

(210) 525265 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.16, 26.01.18, 05.07.02
(510), (511) 14 Medale.

(210) 525266 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 02.01.23, 29.01.02
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych.

(210) 525267 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
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(554) (znak przestrzenny)
(540) ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 05.07.02, 26.01.01, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 14 Medale.

(210) 525268 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) PRYMUS SPÓŁDZIELCZOŚCI

(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych.

(210) 525356 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA Krajowa 

Rada Spółdzielcza przyznaje honorowy tytuł 
SAMORZĄDOWIEC-SPÓŁDZIELCA za owocną 
współpracę ze spółdzielcami Warszawa,

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.01, 07.01.25
(510), (511) 6 Statuetki z metali nieszlachetnych.

(210) 525359 (220) 2021 03 01
(731) STUDIO OTWARTE - WOLNY, KLIŚ, SHMYGOL, 

WIERZCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁAN

(531) 02.03.12, 02.03.17, 02.03.22, 27.05.01
(510), (511) 29 Oleje jadalne, Oleje jadalne tłoczone na zim-
no, Oleje roślinne do celów spożywczych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.

(210) 525564 (220) 2021 03 04
(731) ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) AZRS
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, 
Urządzenia automatyki przełączania zasilań, Instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
37 Usługi w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji auto-
matów przełączania zasilań.

(210) 526297 (220) 2021 03 18
(731) WAWER JÓZEF LESZEK PPHU LEMAR,  

Zemborzyce Podleśne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twoja pszczółka

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.13.04, 03.13.24
(510), (511) 19 Moskitiery niemetalowe do drzwi i okien, 
20 Rolety okienne wewnętrzne: rolety papierowe wewnętrz-
ne, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety wewnętrzne 
z polichlorku winylu, rolety zaciemniające, rolety dzienne 
tekstylne.

(210) 526431 (220) 2021 03 19
(731) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEO
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Soczewki optyczne okularowe.

(210) 526582 (220) 2021 03 24
(731) FARUGA HENRYK ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY 

NOWY ELEKTRONIK, Bestwina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NE NOWY ELEKTRONIK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urzą-
dzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 35 Usługi handlu 
detalicznego oraz hurtowego prowadzonego w sklepach 
stacjonarnych, sklepie internetowym oraz aukcjach allegro 
w zakresie: Domofony, wideodomofony, interkomy, Dzwon-
ki, Systemy alarmowe, Monitoring, Elektrozaczepy, szyfratory, 
klawiatury kodowe oraz inne akcesoria do sterowania i kon-
troli dostępu, Lokalizatory, rejestratory położenia oraz inne 
akcesoria z tym związane, Sprzęt nagłośnieniowy, estradowy 
oraz inne akcesoria nagłośnieniowe, Telefony stacjonarne, 
komórkowe i inne akcesoria telefoniczne, CB anteny, CB ra-
dia, radiotelefony oraz akcesoria do CB Alkomaty, AGD i RTV, 
Podzespoły elektroniczne, Akumulatory, baterie i ładowarki, 
Baterie słoneczne i osprzęt do nich, Mierniki i multimetry, 
Sterowniki i czujniki przemysłowe, Elektryka, osprzęt elektro-
instalacyjny oraz akcesoria montażowe, Oświetlenie, lampy, 
latarki oraz akcesoria oświetleniowe, Zasilacze i transforma-
tory, Klawiatury, myszy, monitory oraz inne akcesoria kompu-
terowe, Wentylatory i radiatory, Elektronarzędzia, Narzędzia 
warsztatowe i organizery, Obudowy i elementy montażowe, 
Przewody i druty w metrażu, Kable i przyłącza RTV i PC, Od-
straszacze zwierząt, Czujniki gazów niebezpiecznych, Za-
bawki, Napędy bramowe i rolet, Zestawy do samodzielnego 
montażu, Cewki, dławiki i filtry, Anteny i akcesoria do anten, 
Głośniki, Sprzęt i akcesoria samochodowe, Magnesy neody-
mowe, Chemia dla elektroniki, Kondensatory, Fotowoltaika, 
Tunery, Usługi informacyjne dla klientów w zakresie wyżej 
wymienionym.

(210) 527038 (220) 2021 03 27
(731) FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED 

ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ignis

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 Lampy do sal operacyjnych i sal zabiego-
wych, 11  Bakteriobójcze urządzenia przepływowe.

(210) 527075 (220) 2021 03 31
(731) AGRO POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AgroPomerania

(531) 05.03.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, 
Materiał siewny, mieszanki nasion, 35 Sprzedaż hurtowa zbo-
ża, nasion i pasz dla zwierząt, 44 Usługi związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem, Uprawa roślin, Czyszcze-
nie nasion.

(210) 527177 (220) 2021 04 07
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart Life Solutions

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 37 Naprawa dętek do opon, Konserwacja i na-
prawy pojazdów silnikowych, Naprawa opon, Wulkanizacja 
opon [naprawa], Mycie pojazdów mechanicznych, Usługi 
stacji obsługi pojazdów (tankowanie i konserwacja), Usługa 
zabezpieczenia pojazdów przed hałasem, Polerowanie po-
jazdów, Zabezpieczenie pojazdów przed rdzą, Czyszczenie 
pojazdów, Doradztwo w zakresie konserwacji pojazdów.

(210) 527291 (220) 2021 04 09
(731) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG,  

Gallin, DE
(540) (znak słowny)
(540) Tchibo. Odkryj to, co naprawdę dobre.
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do herbaty, Elektryczne 
ekspresy do kawy, Sprzęt i aparatura do przygotowywania 
gorących i zimnych napojów, Urządzenia do podgrzewania 
mleka [w tym z funkcją spieniania], Perkolatory elektryczne 
i ich części, Urządzenia do gorącej wody, Czajniki elektrycz-
ne, Filtry do wody pitnej, Akcesoria i części zamienne (o ile 
zawarte w tej klasie) do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, 16 Druki, Ulotki, Broszury, Kartki pocztowe, Cza-
sopisma, Gazety, Nalepki, naklejki [artykuły papiernicze], 
Szyldy z papieru lub tektury, Szablony [artykuły papierni-
cze i piśmienne], Plakaty, 25 Ubrania, obuwie, nakrycia gło-
wy, 30 Kawa, produkty kawowe, ekstrakty kawy, substytuty 
kawy, Herbata i produkty herbaciane, w tym herbaty aroma-
tyzowane (nie do celów leczniczych), ekstrakty herbaty, ka-
kao, kakao w proszku i produkty kakaowe, w tym czekolada, 
czekolada do picia, Czekolada w proszku, płatki czekoladowe 
i napoje czekoladowe, produkty instant do przyrządzania 
kawy, herbaty i napojów kakaowych, mrożone cappuccino 
i gorące napoje mleczne, mianowicie cappuccino, kawa 
mleczna i kawa latte, Aromaty i koncentraty kawy, herba-
ty i kakao, Cukier i wyroby cukiernicze, Naturalne słodziki, 
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Substytuty cukru, Czekoladowe słodycze, wyroby piekarni-
cze i cukiernicze, zwłaszcza ciastka i pieczywo cukiernicze, 
Preparaty do przygotowywania napojów na bazie kawy, 
herbaty, kakao i czekolady do picia, 35 Marketing, promocja 
sprzedaży, doradztwo w zakresie sprzedaży i zakupów, re-
klama, w tym reklama radiowa i telewizyjna, reklama kino-
wa, zarządzanie dokumentacją reklamową, public relations, 
badania opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Przyjmowanie zamó-
wień, usługi związane z zarządzaniem w zakresie zamówień 
dostaw i realizacją zamówień na dostawy i fakturowaniem, 
również w ramach handlu elektronicznego przez Internet, 
Prezentacja towarów i usług w sieciach elektronicznych, Po-
średnictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów za po-
średnictwem sieci elektronicznych, 36 Wdrażanie środków 
do pozyskiwania klientów w ramach marketingu poprzez 
wydawanie kart klientów z funkcjami rabatowymi i / lub płat-
niczymi, zbieranie funduszy dla osób trzecich, Zbieranie fun-
duszy na cele charytatywne, 38 Telekomunikacja, 39 Organi-
zowanie podróży, 43 Zapewnianie żywności i napojów oraz 
zakwaterowania dla gości, Prowadzenie wszelkiego rodzaju 
kawiarni, restauracji i innych placówek gastronomicznych, 
w tym przygotowywanie żywności i napojów na wynos, 
Catering, Obsługa mobilnych ekspresów do kawy (mobil-
nych punktów z urządzeniami do przyrządzania napojów), 
Wynajem mebli, bielizny pościelowej, akcesoriów stołowych 
i wyposażenia gastronomicznego.

(210) 527317 (220) 2021 04 06
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) AVATAR
(510), (511) 19 Drzwi i okna niemetalowe, Drzwiowe: fu-
tryny, ościeżnice, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi pły-
cinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone do biur 
i mieszkań, drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, 
domów, biur, pensjonatów, zakładów produkcyjnych), szpita-
li, obiektów handlowo-usługowych, Okiennice niemetalowe, 
ramy okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drew-
niane, Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, 
Okna witrażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, 
Klamki do drzwi i okien niemetalowe.

(210) 527344 (220) 2021 04 11
(731) SĘPKOWSKI PAWEŁ, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARZYWOŻERCY

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 Jaja, Dania gotowe warzywne i mięsne, Bulio-
ny, Warzywa, owoce i grzyby konserwowane, suszone, goto-
wane, mrożone, Owoce kandyzowane, Warzywa kwaszone, 
Marynaty warzywne, Pikle, Galaretki owocowe, Konfitury, 
Dżemy, Marmolada, konserwy mięsne, konserwy rybne, kon-
serwy owocowe, konserwy warzywne, Ekstrakty warzywne 
do gotowania [soki], Przecier i koncentrat pomidorowy, Prze-
ciery owocowe i warzywne, Musy owocowe, Dipy, Produkty 
z nasion roślin strączkowych, Rośliny strączkowe konserwo-
wane, Przetwory warzywne, Sałatki owocowe i warzywne, 
Sałatki warzywne z dodatkiem owoców, Sałatki owocowo-
-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, mrożone dania 
gotowe mięsne, mrożone dania gotowe warzywne, mrożone 
dania gotowe owocowe, mrożone dania gotowe nabiałowe, 

Przetwory warzywno-mięsne i mięsne, Dania gotowe wa-
rzywno-mięsne i mięsne, Mrożone przetwory i dania gotowe 
warzywno-mięsne i mięsne, Oliwki konserwowane, Oliwy, 
Oleje spożywcze, Bakalie, Zupy, Zupy błyskawiczne i typu 
instant, Preparaty do produkcji bulionu, Składniki do wytwa-
rzania bulionów i zup, Koncentraty rosołowe, Koncentraty 
zup, Nabiał i substytuty nabiału, 30 Pieczywo i produkty zbo-
żowe, Mąka, Płatki zbożowe, Makarony, Słodycze [cukierki], 
Przekąski na bazie zbóż, Cukier, Miód, Naturalne substancje 
słodzące, Słodziki naturalne, Kawa, Kakao, Herbata, Przypra-
wy, Sosy, zioła konserwowane, zioła przetworzone, mrożone 
dania gotowe węglowodanowe, 31 Świeże warzywa, Grzyby, 
Świeże owoce, Zioła świeże, Świeże zioła dla celów spożyw-
czych, 32 Soki, soki jednodniowe, napoje, wody, napoje bez-
mleczne, napoje na bazie owoców i warzyw, 35 Prowadze-
nie sklepów stacjonarnych oraz internetowych z żywnością.

(210) 527385 (220) 2021 04 07
(731) LUNA KATARZYNA KASPERCZYK MACIEJ 

KASPERCZYK SPÓŁKA JAWNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA NOVA

(531) 27.05.01, 24.03.07, 24.03.18, 24.03.19, 26.01.04, 26.01.12
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem po-
wierzchni biurowej, Wynajem mieszkań, 39 Usługi związane 
z wynajmem środków transportu, Wynajmowanie miejsc 
parkingowych, Wynajem samochodów, 43 Usługi hotelar-
skie, Biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem Usługi restauracyjne.

(210) 527501 (220) 2021 04 14
(731) KOŁODZIEJ MARIUSZ PPHU KM-MEBLE, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KM MEBLE

(531) 12.01.01, 12.01.09, 12.01.10, 12.01.15, 26.04.04, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 20 Meble, Meble pokojowe, Meble sypialne, Me-
ble tapicerowane, Meble kuchenne, Meble na wymiar, Me-
ble do przedpokoju, Meble zawierające wieszaki na ubrania, 
Stoły, Stoliki kawowe, Szafki nocne, Meble ogrodowe, Meble 
biurowe, Meble metalowe, Meble szkolne, Elementy mebli, 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2021

35 Usługi sprzedaży mebli oraz elementów mebli w skle-
pach stacjonarnych oraz internetowych, 37 Naprawa i kon-
serwacja mebli.

(210) 527553 (220) 2021 04 14
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) ŁYGUSIE
(510), (511) 29 Soki owocowe i warzywne do gotowania 
(ekstrakty), Przetwory warzywne, Przetwory owocowe, Sałat-
ki warzywne, Sałatki owocowe, Kompoty owocowe, Owoce 
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Pikle, Prze-
twory do zup jarzynowych, Galaretki owocowe, Konfitury, 
Dżemy, Bakalie i ich mieszanki, Skórki z owoców kandyzowa-
ne, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy na bazie owoców, Dak-
tyle, Migdały preparowane, Orzechy preparowane, Orzeszki 
arachidowe preparowane, Rodzynki, Pestki słonecznika prze-
tworzone, Oleje i tłuszcze jadalne, Masło, 30 Przekąski z pie-
czywa chrupkiego, Chrupki kukurydziane, Chrupki kukury-
dziane w czekoladzie, Draże kukurydziane, Draże kukurydzia-
ne w czekoladzie, Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Płatki 
śniadaniowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, Produkty 
zbożowe w postaci batonów, Wyroby cukiernicze i czeko-
ladowe, Wyroby piekarnicze i ciastkarskie, Mąka i mieszanki 
mączne, Chrupiące pieczywo, Bułki słodkie, Ciasta, Ciastka, 
Ozdoby jadalne do ciast, Suchary, Tarty, Wafle suche, Wafle 
przekładane, Torty i torciki waflowe, Waflowe rurki i rożki, 
Gofry, Słodycze nielecznicze, Cukierki, Cukierki czekolado-
we, Czekolady, Bombonierki, Batony czekoladowe, Chałwa, 
Herbatniki, Karmelki, Pomadki [cukierki], Pralinki, Czekoladki 
z orzechami, Czekoladki z bakaliami, Galaretki owocowe [sło-
dycze], Lody, Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie 
kakao, Napoje na bazie kawy, Kawa, Herbata, Kakao, Zioła su-
szone, Zioła przetworzone, Przyprawy, Miód, Sosy do sałatek.

(210) 527654 (220) 2021 04 17
(731) EVO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mława
(540) (znak słowny)
(540) PV HUB
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej ze słońca, Oprogramowanie, 
Mobilne aplikacje, 11 Pompy ciepła, 37 Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów foto-
woltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i in-
stalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów i opra-
cowywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 527712 (220) 2021 04 16
(731) NUTRIDIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla osób otyłych i z nadwagą, do kontroli 
masy ciała oraz żywność funkcjonalna: zmniejszająca ryzyko 
rozwoju chorób układu krążenia, zmniejszająca ryzyko roz-
woju chorób nowotworowych oraz zmniejszająca ryzyko 
osteoporozy, przeznaczona dla osób starszych, przeznaczo-
na dla osób obciążonych stresem, przeznaczona dla osób 
z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, przeznaczona dla 
kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczona dla młodzieży 
w fazie intensywnego wzrostu, wpływającej na wydolność 
psychofizyczną i nastrój, mianowicie: artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], batony ener-
getyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające do-
datki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokar-
mowy, chleb dla diabetyków przystosowany do celów me-
dycznych, chleb o niskiej zawartości soli przystosowany 
do celów medycznych, cukier do celów medycznych, cu-
kierki do celów leczniczych, dietetyczna żywność przysto-
sowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożyw-
cze do celów medycznych, dietetyczne substancje przysto-
sowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukier-
nicze przystosowane do celów medycznych, dodatki diete-
tyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, 
herbata odchudzająca do celów medycznych, koktajle biał-
kowe, liofilizowana żywność przystosowana do celów me-
dycznych, mineralne suplementy diety, napary lecznicze, 
napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, 
napoje z dodatkami dietetycznymi, nektary owocowe dla 
cukrzyków przystosowane do celów medycznych, odżyw-
cze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posił-
ków, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne dla 
dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, pre-
paraty do produkcji napojów leczniczych, probiotyki (suple-
menty), produkty dietetyczne do celów medycznych, pro-
dukty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów 
dietetycznych lub medycznych, skrobia do celów dietetycz-
nych, słodziki dietetyczne do celów medycznych, substytu-
ty cukru dla diabetyków, suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, suplementy dietetycznej odżywcze, suplementy zioło-
we, suplementy żywnościowe, środki zmniejszające apetyt 
do celów medycznych, witaminy i preparaty witaminowe, 
wody mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, zio-
łowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaga-
niami dietetycznymi, żelki witaminowe, żywność dla diabe-
tyków, 29 środki spożywcze specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego dla osób otyłych i z nadwagą, do kontroli masy 
ciała oraz żywność funkcjonalna: zmniejszająca ryzyko roz-
woju chorób układu krążenia, zmniejszająca ryzyko rozwoju 
chorób nowotworowych oraz zmniejszająca ryzyko rozwoju 
osteoporozy, przeznaczona dla osób starszych, przeznaczo-
na dla osób obciążonych stresem, przeznaczona dla osób 
z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, przeznaczona dla 
kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczona dla młodzieży 
w fazie intensywnego wzrostu, wpływającej na wydolność 
psychofizyczną i nastrój, mianowicie: batony na bazie orze-
chów i nasion, bezmleczne substytuty mleka, buliony, bur-
gery, chipsy na bazie warzyw, czipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, desery jogurtowe, desery mleczne, desery owoco-
we, dipy, dżemy, ekstrakty z pomidorów, falafel, frytki, gala-
retki, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe 
dania warzywne, gotowe posiłki składające się głównie 
z substytutów mięsa, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, 
hummus, jogurty, jogurty pitne, koktajle mleczne, kotlety 
rybne, kotlety sojowe, kotlety wieprzowe, kotlety z tofu, 
krem na bazie masła, krokiety, liofilizowane mięso, liofilizo-
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wane warzywa, margaryna, marmolada, masła orzechowe 
w proszku, masło, mięso i wyroby mięsne, napoje mleczne, 
napoje na bazie jogurtu, nasiona jadalne, oleje i tłuszcze ja-
dalne, omlety, owoce gotowane, owoce konserwowane, 
owoce morza konserwowane, owoce w puszkach, owoco-
we pasty do smarowania, paluszki serowe, pasty do smaro-
wania na bazie warzyw, pasty mięsne (w tym pasztety, sma-
lec), pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, pierożki 
na bazie ziemniaków, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, prze-
kąski na bazie warzyw, przetworzona spirulina, przetworzo-
ne produkty mięsne, pulpety, puree ziemniaczane, pyłki 
kwiatowe jako żywność, sałatki gotowe, sałatki owocowe, 
sałatki warzywne, soja, przetworzona, suszona soja, suszone 
grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone owoce, szaszłyki, 
tempeh, tofu, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, 
warzywa w puszkach, wywar, bulion, zapakowane zestawy 
obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapako-
wane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, 
zupy, 30 środki spożywcze specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego dla osób otyłych i z nadwagą, do kontroli masy 
ciała oraz żywność funkcjonalna: zmniejszająca ryzyko roz-
woju chorób układu krążenia, zmniejszająca ryzyko rozwoju 
chorób nowotworowych oraz zmniejszająca ryzyko oste-
oporozy, przeznaczona dla osób starszych, przeznaczona 
dla osób obciążonych stresem, przeznaczona dla osób z za-
burzeniami metabolizmu i trawienia, przeznaczona dla ko-
biet w ciąży i karmiących, przeznaczona dla młodzieży w fa-
zie intensywnego wzrostu, wpływającej na wydolność psy-
chofizyczną i nastrój, mianowicie: artykuły spożywcze 
ze słodzika do słodzenia deserów, batoniki, batoniki zbożo-
we, budynie deserowe, bułki, chipsy kukurydziane, chipsy 
zbożowe, chleb, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, cia-
sta, ciasteczka, ciastka, ciasto do pieczenia, gotowania i sma-
żenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukier, cu-
kierki, cykoria [substytut kawy], dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe potra-
wy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, go-
towe przekąski na bazie zbóż, gotowe spody do ciast, goto-
wy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mię-
sa, ryby lub warzyw, grzanki, herbata, kakao, kanapki, kasza 
bulgur, kasze spożywcze, kawa, keczup, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie 
mleka, lizaki, lody, maca, majonez, makarony, marynaty, 
mąka, mieszanki do chleba, mieszanki do naleśników, miód, 
muesli, musy, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do ce-
lów leczniczych, napoje kawowe, napoje na bazie kakao, 
naturalne substancje słodzące, nielecznicze napoje herba-
ciane, ocet winny, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebo-
we, pasty warzywne [sosy], paszteciki, pieprz, placki, płatki 
zbożowe, potrawy na bazie mąki, preparaty roślinne zastę-
pujące kawę, preparaty zbożowe, preparowane (przygoto-
wane wcześniej) mieszanki do pieczenia, produkty skrobio-
we do celów spożywczych, produkty spożywcze na bazie 
owsa, proszki do wyrobu ciast, przekąski z produktów zbo-
żowych, przetworzona komosa ryżowa, przyprawy, puddin-
gi, pumpernikiel, ryż, sago, sałatka ryżowa, sałatka z makaro-
nem, słodycze bez cukru, słodycze nielecznicze, słodziki na-
turalne, sorbety [lody], sosy, sól, sucharki, sushi, syropy i me-
lasa, tapioka, tarty, zawijana kanapka typu wrap, żelki, zioła 
do celów spożywczych, 32 Środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego dla osób otyłych i z nadwagą 
do kontroli masy ciała oraz żywność funkcjonalna: zmniej-
szająca ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, zmniejszają-

ca ryzyko rozwoju chorób nowotworowych oraz zmniejsza-
jąca ryzyko osteoporozy, przeznaczona dla osób starszych, 
przeznaczona dla osób obciążonych stresem, przeznaczona 
dla osób z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, przezna-
czona dla kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczona dla 
młodzieży w fazie intensywnego wzrostu, wpływającej 
na wydolność psychofizyczną i nastrój, mianowicie: bazy 
do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje na bazie 
miodu, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, 
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, napoje serwatkowe, owocowe nektary, bezalkoholo-
we, preparaty do produkcji wody gazowanej, proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, soki, soki owoco-
we [napoje], soki warzywne [napoje], woda [napoje], 
43 Usługi dotyczące środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego dla osób otyłych i z nadwagą, 
do kontroli masy ciała oraz żywności funkcjonalnej: zmniej-
szającej ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, zmniejsza-
jącej ryzyko, rozwoju chorób nowotworowych oraz zmniej-
szającej ryzyko osteoporozy, przeznaczonej dla osób star-
szych, przeznaczonej dla osób obciążonych stresem, prze-
znaczonej dla osób z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, 
przeznaczonej dla kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczo-
nej dla młodzieży w fazie intensywnego wzrostu, wpływają-
cej na wydolność psychofizyczną i nastrój, mianowicie: cate-
ring w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, porady dotyczące 
przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, restaura-
cje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barów i re-
stauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi mobilnych 
restauracji, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 527803 (220) 2021 04 21
(731) JARBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Masłów Pierwszy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JARBUD

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13, 26.03.23
(510), (511) 37 Przygotowanie terenów pod budowę, usługi 
budowlane, w tym zwłaszcza budowa kompletnych obiek-
tów mieszkalnych i przemysłowych lub ich części, nadzór 
budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, izolo-
wanie i uszczelnianie budynków, budowlane roboty wykoń-
czeniowe, naprawy i remonty obiektów budowanych, usługi 
dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu 
inżynierii lądowej i wodnej, rozbiórka budynków, montaż 
rusztowań, usługi instalacyjne związane z budownictwem 
przemysłowym i mieszkaniowym, 42 Ekspertyzy inżynieryj-
ne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne, pomiary 
gruntu, badania geologiczne, usługi architektoniczne, usługi 
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projektowania urbanistycznego, budowlanego, technolo-
gicznego, inżynierii lądowej i wodnej, projektowanie wnętrz, 
doradztwo w sprawach budowlanych, badania i analizy 
techniczne.

(210) 527805 (220) 2021 04 21
(731) JARBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Masłów Pierwszy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JARBUD

(531) 26.03.03, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 37 Przygotowanie terenów pod budowę, usługi 
budowlane, w tym zwłaszcza budowa kompletnych obiek-
tów mieszkalnych i przemysłowych lub ich części, nadzór 
budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, izolo-
wanie i uszczelnianie budynków, budowlane roboty wykoń-
czeniowe, naprawy i remonty obiektów budowanych, usługi 
dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu 
inżynierii lądowej i wodnej, rozbiórka budynków, montaż 
rusztowań, usługi instalacyjne związane z budownictwem 
przemysłowym i mieszkaniowym, 42 Ekspertyzy inżynieryj-
ne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne, pomiary 
gruntu, badania geologiczne, usługi architektoniczne, usługi 
projektowania urbanistycznego, budowlanego, technolo-
gicznego, inżynierii lądowej i wodnej, projektowanie wnętrz, 
doradztwo w sprawach budowlanych, badania i analizy 
techniczne.

(210) 528205 (220) 2021 04 26
(731) VANHALTEN INVESTMENTS SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności 
gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, 
Prace biurowe, 42 Udostępnianie aplikacji mobilnej, koja-

rzącej osoby poszukujące pomocy prawnej z wyspecjali-
zowanymi prawnikami tj. adwokatami i radcami prawnymi, 
45 Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 528236 (220) 2021 04 28
(731) CAMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuśnie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V7 CAR CARE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.02.01
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, Detergenty 
do samochodów, Preparaty czyszczące do samochodów, 
Środki do nadawania połysku samochodom, Szampony 
do mycia samochodów, Szampony do pojazdów, Wosk sa-
mochodowy, Środki do polerowania samochodów, Płyny 
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej.

(210) 528398 (220) 2021 05 04
(731) SATIS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
Interfejsy komputerowe, Programy komputerowe nagrane, 
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Przyrządy do re-
jestrowania odległości, Urządzenia do przetwarzania infor-
macji, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], Urządzenia pomiarowe, Czujniki poziomu pali-
wa, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Nadajniki sygnałów 
elektronicznych, Tachometry, Komputerowe bazy danych, 
Oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów 
pozycyjnych [GPS], 35 Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych bazy danych, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Gromadzenie i systematyzowanie informa-
cji w komputerowych bazach danych, 38 Usługi w zakresie 
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, Przesyłanie informacji cyfrowych, 
Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, Łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, Udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, 39 Informacja o transporcie, 
Usługi nawigacji w transporcie, 42 Analizy systemów kompu-
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terowych, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Konwersja danych elektronicznych, Instalacje oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo w zakresie komputero-
wego sprzętu, Programowanie komputerów, Projektowanie 
systemów komputerowych, Konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych komputero-
wych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, In-
stalacje oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Wynajmowanie 
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
programów komputerowych [usługi prawne].

(210) 528495 (220) 2021 05 05
(731) FORTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fortec

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, 
Kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, 
Kamery bezpieczeństwa, Kamery termowizyjne, Kamery 
na podczerwień, Kamery aktywowane ruchem, Kamery wi-
deo do nadzoru, Kamery do telewizji przemysłowej, Cyfrowe 
serwery wideo, Kable elektryczne do przesyłania dźwięków 
i obrazów, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, 35 Pro-
mocja sprzedaży, Prowadzenie przedstawicielstw handlo-
wych, Usługi eksportowo-importowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej systemów telewizji przemysłowej, 
rejestratorów, kamer, monitorów, zasilaczy impulsowych 
za pośrednictwem Internetu.

(210) 528633 (220) 2021 05 10
(731) GAJDZIŃSKA BIANKA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIKULEA

(531) 27.05.01, 05.01.12
(510), (511) 3 Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, Serum 
zapobiegające starzeniu się, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Olejki do celów kosmetycznych, Nawilżacze do skóry, Prepa-

raty kosmetyczne do pod prysznic, Kremy do twarzy i ciała, 
Mydła, Żele oczyszczające, Środki złuszczające skórę, Toni-
ki do skóry, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
wymi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych.

(210) 528719 (220) 2021 05 10
(731) P.S. TRADING-STOLKER PETER SPÓŁKA JAWNA, 

Ołtarzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) waart

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Spoiwa (metalurgia), mieszanki gazowe do ce-
lów spawalniczych, 6 Metalowe tarcze tokarskie, nasadki 
(drobnica metalowa), samochodowe ściągacze metalowe, 
metalowe skrzynki narzędziowe, metalowe złączki rurowe 
cyna, drut metalowy, imadła metalowe, kasety metalowe, 
klamki do drzwi, klucze, kłódki, linki, łańcuchy zabezpie-
czające metalowe, nakrętki metalowe, nity aluminiowe, 
pasy do transportu ładunku metalowe, metalowe plomby 
zabezpieczające, skrzynki do narzędzi metalowe, skrzynki 
na listy metalowe, śruby, wkręty metalowe, uszczelki, zaciski 
do rur i kabli metalowe, zamki metalowe, inne niż elektrycz-
ne, 7 Brzeszczoty, papiery ścierne, tarcze ścierne, szlifierskie 
i tnące (narzędzia do maszyn), tarcze szlifierskie do użytku 
z maszynami, tarcze o napędzie elektrycznym, tarcze szlifier-
skie i polerskie części do maszyn), kątowniki do ustawiania 
wiertła (maszyny), noże strugarskie, noże do maszyn, noże 
elektryczne, noże tokarskie, noże obrotowe do metalu, 
podnośniki (urządzenia), mechaniczne, platformowe, pneu-
matyczne, hydrauliczne, kubełkowe, ostrza (części maszyn), 
wycinarki (maszyny) wycinarki do użytku z maszynami, noży-
ce elektryczne, pneumatyczne, mechaniczne, hydrauliczne, 
do cięcia blach, młotki pneumatyczne ręczne, młotki prze-
mysłowe (maszyny), młotki (części maszyn), młotki pneu-
matyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny), młotki 
(części maszyn), przecinaki do maszyn, nożyce elektryczne, 
pneumatyczne, do blach (maszyny), gwintowniki maszy-
nowe, nitownice maszynowe, elektryczne, pneumatyczne, 
pistolety natryskowe elektryczne, pneumatyczne, pistolety 
smarownicze, pistolety do malowania, pistolety do kleju, 
elektryczne pistolety do uszczelniania, spawarki, lutownice 
gazowe, elektryczne, zszywacze (maszyny) w szczególności 
pistoletowe, o napędzie elektrycznym, pneumatyczne, lam-
py lutownicze, przedłużacze do narzędzi o napędzie elek-
trycznym, mieszadła do farb, pistolety do klejenia na gorąco, 
podnośniki, pompy, rozpylacze, smarownice i oliwiarki, ścią-
gacze do łożysk i sprężyn, tarcze szlifierskie (części maszyn), 
urządzenia i przyrządy czyszczące, 8 Wiertła, frezy, końcówki 
wkrętakowe, wkrętaki, tarcze szlifierskie ręczne, tarcze tnące 
ręczne, szczypce, kleszcze (narzędzia ręczne), klucze (narzę-
dzia), grzechotki (narzędzia ręczne), kątowniki (narzędzia), ką-
towniki nastawne (obsługa ręczna), noże (narzędzia ręczne), 
w szczególności składane, ogrodnicze, do tapet, wykładzin, 
otworów, obkrawania, ostrza, ostrza do pił ręcznych, do no-
życ, do strugów, do narzędzi elektrycznych, nożyce (obsługi-
wane ręcznie), w szczególności nożyce ogrodnicze, uniwer-



20 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2021

salne, do blach, pęsety, młotki, młotki murarskie, blacharskie, 
kamieniarskie, do gwoździ, siekiery, przecinaki (narzędzia 
ręczne), kielnie, pace tynkarskie, szpachle, łomy, dłuta, noży-
ce, nożyce ogrodnicze, uniwersalne, ręczne, do blachy, pod-
nośniki ręczne (lewarki), narzynki, gwintowniki ręczne, gwin-
towniki do nakrętek (ręczne), nitownice ręczne, pistolety 
do uszczelniania, lutownice nieelektryczne, wiertarki ręczne, 
szlifierki obsługiwane ręcznie, brzeszczoty pił ręcznych, cy-
kliny ręczne, skrobaki, dobijaki, gwintownice, imadła, klucze, 
śrubokręty, łopaty, łopatki, łyżki do opon, narzędzia do wy-
ciągania gwoździ, narzędzia do cięcia, narzędzia ręczne, ste-
rowane ręcznie, obcęgi, obcinacze do rur, obcinaki, osełki, 
pasy do narzędzi, pilniki, piły, pistolety ręczne do klejenia, 
przebijaki do numerowania, przebijaki, punktaki, rozwiertaki, 
scyzoryki, skrzynki uciosowe, strugi, szczotki druciane. sznury 
traserskie, ściski stolarskie, świdry, tarcze z korundu, ubijaki, 
uchwyty do brzeszczotów pił ręcznych, urządzenia do cię-
cia rur, kamienie szlifierskie, 9 Miary zwijane, składane, taśmy 
miernicze, dalmierze, kątowniki nastawne (urządzenia po-
miarowe), poziomnice, suwmiarki, lampy prostownicze, prze-
dłużacze elektryczne, ochronne buty robocze, nakolanniki 
robocze, ochronna odzież robocza (przed wypadkami lub 
urazami), przyłbice spawalnicze, maski spawalnicze, gogle 
ochronne, nauszniki, maski przeciwpyłowe, maski ochron-
ne, areometry, kaski ochronne, kątomierze, liniały metalowe, 
lutownice elektryczne, filtry do masek ochronnych, maski 
przeciwpyłowe, miarki, miary, mikrometry, nakolanniki dla ro-
botników, okulary ochronne, linki do pionów, ciężarki do pio-
nów, rękawice ochronne, słuchawki ochronne, sygnalizatory 
elektryczne, szczelinomierze, taśmy miernicze, urządzenia 
i przyrządy pomiarowe, elektryczne i nieelektryczne, zamki 
elektryczne, 11 Palniki gazowe, myjki samochodowe, lampy 
oświetleniowe, olejowe, łukowe, elektryczne, fluoroscencyj-
ne, metalohalogenkowe, LED, gazowe, bezpieczeństwa, sło-
neczne, latarki, wskaźniki laserowe, 12 Wózki transportowe, 
organizery do tyłów siedzeń do użytku w pojazdach, maski 
do oddychania do ochrony układu oddechowego, na twarz 
do kasków ochronnych, maski twarzowe chroniące przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski lutowni-
cze, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, 25 Odzież robocza, 
buty robocze.

(210) 528763 (220) 2021 05 13
(731) KASPO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASPO LAB

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Kosze metalowe, Po-
jemniki metalowe, Zbiorniki metalowe, 9 Urządzenia i przy-
rządy wagowe do jednostek umownych, Urządzenia i instru-
menty pomiarowe, Wzorniki [przyrządy pomiarowe], Wagi 
kontrolne, 37 Informacja o konserwacji sprzętu pomiarowe-
go i urządzeń testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i przyrządów pomiarowych, 41 Nauczanie, 42 Usługi pomia-
rowe, Kalibrowanie [pomiary], Kalibrowanie instrumentów, 
Kalibrowanie maszyn, Przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, Usługi w zakresie analizy przemysłowej.

(210) 528764 (220) 2021 05 13
(731) KASPO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KASPO
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 9 Urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, 37 Naprawa lub konserwacja maszyn 
i przyrządów pomiarowych, 42 Usługi naukowe i technolo-
giczne.

(210) 528765 (220) 2021 05 13
(731) SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Femion TECHNOLOGY We create the future

(531) 26.11.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi 
finansowania, Usługi inwestycyjne, Informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 42 Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, 
usługi kodowania danych.

(210) 528820 (220) 2021 05 13
(731) POLSKI INSTYTUT KONOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań
(540) (znak słowny)
(540) SOFIA MEDICA
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 528933 (220) 2021 05 17
(731) PIOTROWSKA ANNA P.P.H.U. APPLAST, Biała Rawska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER ELASTIC WĘŻYK SADOWNICZY APPLAST 

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH 
NIEBIESKI

(531) 05.01.08, 05.05.99, 26.04.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 17 Elastyczne wężyki do wykorzystania w sa-
downictwie, ogrodnictwie, rolnictwie, 20 Podpory do ro-
ślin lub drzew, Podpórki niemetalowe do roślin lub drzew 
do wykorzystania w sadownictwie, Konstrukcje niemetalo-
we do wykorzystania w sadownictwie, Akcesoria do kon-
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strukcji niemetalowych do wykorzystania w sadownictwie, 
Spinki do mocowania roślin lub drzew do wykorzystania 
w sadownictwie.

(210) 528950 (220) 2021 05 17
(731) DIGI LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Digi Leader

(531) 02.09.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, Tworzenie platform internetowych, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Pisanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa 
informatycznego.

(210) 528976 (220) 2021 05 16
(731) BRICOMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 Karty kodowane, publikacje w formie elektro-
nicznej do pobrania, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, pliki do pobrania z treściami multimedialnymi, 16 Pa-
pier i karton, druki, publikacje drukowane, katalogi, kalenda-
rze, ulotki i biuletyny informacyjne, instrukcje obsługi, bony 
wartościowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury, 
karty niekodowane, opakowania z papieru, tektury lub 
z tworzyw sztucznych, etykiety, nalepki, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie 
w działalności gospodarczej, Organizowanie wystaw i im-
prez dla celów handlowych, reklamowych i promocyjnych, 
Promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, Publikacja tek-
stów reklamowych i promocyjnych, Organizowanie konsu-
menckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Prezentacja towarów i usług, Nabywanie towarów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, Dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, Konsultacje w zakresie wybo-
ru i nabywania towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej takich towarów jak: produkty chemiczne przezna-
czone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak rów-
nież dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice synte-
tyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie suro-
wym, nawozy do użyźniania gleby, ziemia do upraw, dodatki 
glebowe, preparaty chemiczne do użyźniania ziemi, ziemia 
preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, formo-
wane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, 
środki do uzdatniania wody, substancje mineralne jako środ-
ki filtrujące, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowa-
nia i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwo-
wania żywności, środki chemiczne do konserwowania kwia-

tów, środki chemiczne do konserwowania cementu, prepa-
raty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem 
farb i olejów, substancje garbujące, kleje - spoiwa przezna-
czone dla przemysłu, detergenty stosowane w procesach 
przemysłowych, substancje chemiczne do czyszczenia ko-
minów i konstrukcji ceglanych, rozpuszczalnikowe środki 
czyszczące do usuwania tłuszczu podczas procesów pro-
dukcyjnych, rozpuszczalniki do farb i lakierów, sole do celów 
przemysłowych, odczynniki chemiczne do celów nieme-
dycznych, organiczne chemikalia wybielające, środki od-
tłuszczające inne niż stosowane w gospodarstwie domo-
wym, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż 
do użytku domowego, naturalne środki osuszające do kon-
troli wilgotności, farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, kolo-
ranty, pigmenty i tusze, środki zapobiegające korozji i zabez-
pieczające drewno, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 
metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, de-
korowaniu, drukowaniu i sztuce, rozcieńczalniki i zagęszcza-
cze do powłok, barwników i tuszów, środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania, ścierania i nabłyszczania, środki 
do czyszczenia pojazdów, preparaty odtłuszczające do ce-
lów domowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego 
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania 
plam, detergenty do stosowania w gospodarstwie domo-
wym, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, mieszaniny zapachowe potpourri, środki do perfu-
mowania powietrza, kadzidełka, kosmetyki nielecznicze, 
nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze środki do czysz-
czenia zębów, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszani-
ny pochłaniające, nawilżające i wiążące pył, paliwa - również 
benzyna i materiały oświetleniowe, brykiety paliwowe, 
drewno opałowe, świece i knoty do oświetlenia, podpałki, 
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały 
opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania ro-
bactwa, fungicydy, herbicydy, środki dezodoryzujące 
i oczyszczające powietrze, preparaty do odświeżania powie-
trza, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstruk-
cje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, 
kasetki na pieniądze, kłódki, łańcuchy zabezpieczające z me-
talu, zamki metalowe inne niż elektryczne, metalowe za-
mknięcia do drzwi, zasuwy do zamków, zatrzaski metalowe, 
zawiasy metalowe, blokady metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania lub transportu, barierki ochronne meta-
lowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, blokady 
na koła pojazdów, boje cumownicze metalowe, bramki wej-
ściowe kołowrotowe, bramy metalowe, ogrodzenia metalo-
we, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcio-
nek, drabiny metalowe, tkanina druciana, dysze, końcówki 
wylotowe z metalu, dzieła sztuki z metalu, dzwony i dzwon-
ki, ekrany paleniskowe, emblematy do pojazdów metalowe, 
dźwigary metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany, metalowe 
siatki przeciw owadom, etykiety metalowe, haki do wiesza-
nia ubrań z metalu, kabiny kąpielowe z metalu, kanalizacyjne 
rury rozgałęźne z metalu, metalowe zawory wodociągowe, 
metalowe złączki rur, rury i rurki metalowe, okna i drzwi me-
talowe, metalowe okucia do drzwi, okien, mebli, okucia me-
talowe budowlane, rolety metalowe, opancerzenie z płyt 
metalowych, metalowe osłony do rur, metalowe osłony 
do drzew, metalowe palety załadowcze, palniki metalowe, 
płyty metalowe, podkłady kolejowe metalowe, pomniki me-
talowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe 
przewody centralnego ogrzewania, metalowe zaciski do rur, 
klatki metalowe, ptaszarnie - konstrukcje metalowe, rolki, 
bloki metalowe inne niż części maszyn, metalowe urządze-
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nia do parkowania rowerów, nieelektryczne dzwonki 
do drzwi, kołatki metalowe, numery domów, nieświecące, 
metalowe, nagrobki metalowe i metalowe obudowy do gro-
bów, ograniczniki metalowe, metalowe płyty pamiątkowe, 
metalowe silosy, metalowe słupy ogłoszeniowe, sygnalizacja 
nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], rusztowania ele-
wacyjne z metalu, szalunki do betonu metalowe, szklarnie 
przenośne metalowe, szyldy metalowe, szyny metalowe, ta-
blice rejestracyjne metalowe, taśmy do związywania metalo-
we, trampoliny metalowe, urządzenie odstraszające ptaki 
z metalu, wiatrowskazy metalowe, szyny metalowe, zawory 
metalowe inne niż części maszyn, żyłki do wiązania metalo-
we, bębny metalowe do nawijania węży [niemechaniczne], 
metalowe skrzynki na listy, metalowe skrzynki na klucze, me-
talowe skrzynki na narzędzia, pręty do spawania, metalowe 
stoły warsztatowe, metalowe materiały zbrojeniowe, altany 
metalowe, maszyny stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, 
leśnictwie, majsterkowaniu, budownictwie i w robotach pu-
blicznych, maszyny i obrabiarki do obróbki metalu, drewna 
i tworzyw sztucznych, maszyny stosowane do pakowania 
i owijania, piły o napędzie innym niż ręczny, narzędzia hy-
drauliczne, narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, 
narzędzia pneumatyczne, maszyny, narzędzia i urządzenia 
do mocowania i łączenia, maszyny budowlane, maszyny po-
wlekające, maszyny rozpylające, maszyny odlewnicze 
i do formowania, przetwórstwa, pompy, generatory elek-
tryczności, turbiny do wytwarzania mocy, turbiny inne niż 
do pojazdów lądowych, wkrętaki elektryczne, spawarki, elek-
trody do urządzeń spawalniczych, filtry [części maszyn lub 
silników], lampy lutownicze na gaz, przenośniki, regulatory 
jako części maszyn, ruchome schody i chodniki, nawijarki 
mechaniczne do przewodów giętkich, urządzenia do czysz-
czenia i mycia powierzchni zewnętrznych, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, worki i torby wymienne 
do odkurzaczy, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, 
elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania 
żywności [do celów innych niż gotowanie], elektryczne urzą-
dzenia do zasuwania zasłon, maszyny do usuwania odpa-
dów, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, 
mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych 
do pojazdów lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze, in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne o napędzie ręcznym, w tym narzędzia ręczne budow-
lane, do naprawy i konserwacji, narzędzia rolnicze, ogrodni-
cze i do kształtowania krajobrazu, ręczne narzędzia do obci-
nania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, ręcznie 
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, wy-
roby nożownicze oraz sztućce, przybory do manicure 
i do pedicure, broń biała, ostrza - maszynki do golenia, ma-
szynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elek-
tryczne i nieelektryczne, nożyczki, nożyce, ostrzałki, otwiera-
cze do puszek nieelektryczne, otwieracze do butelek, przy-
rządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przy-
bory do cięcia, pasy na narzędzia, pogrzebacze, pompki 
ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym, przybory 
do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, przyrządy tnące 
[narzędzia ręczne], rozdrabniacze do warzyw, rozpylacze 
do środków owadobójczych [ręczne], scyzoryki, szpachle 
[narzędzia ręczne], szpachelki dla artystów, szczypce, klesz-
cze, szpryce do rozpylania środków owadobójczych, toporki, 
urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], mie-
chy do kominków [narzędzia ręczne], urządzenia i przyrządy: 
naukowe nie do celów medycznych, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewo-
dzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowa-

nia i regulacji energii elektrycznej oraz energii ze źródeł od-
nawialnych, skrzynki rozgałęźne, Urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, chipowe nośniki danych, karty 
kodowane, pamięci zewnętrzne, nagrywalne płyty (dyski), 
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywa-
nia danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, modemy i dekodery 
do odbioru programów telewizji kablowej, oprogramowanie 
komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, odzież ognio-
odporna, ochronna odzież robocza chroniąca przed wypad-
kami i urazami, kaski zabezpieczające, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, maski ochronne, kable i przewody elek-
tryczne, kable koncentryczne, ładowarki do baterii, alarmy, 
dzwonki i gwizdki sygnalizacyjne, brzęczyki, analizatory po-
wietrza, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, bate-
rie elektryczne, diody świecące [LED], drogowe światła sy-
gnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], elektroniczne sys-
temy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, elektryczne ściemniacze światła, etui 
na okulary i etui na smartfony, futerały na przyrządy i apara-
turę fotograficzną, kartridże z grami wideo, magnesy dekora-
cyjne, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, pasy 
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wypo-
sażenia sportowego, osłony przeciwodblaskowe, urządzenia 
diagnostyczne nie do celów medycznych, termostaty, bez-
przewodowe stacje pogodowe, urządzenia do ochrony oso-
bistej przed wypadkami, urządzenia do rejestrowania czasu, 
urządzenia systemu GPS, urządzenia zdalnego sterowania, 
wizjery do drzwi [judasze], systemy nadzoru wideo, wykry-
wacze dymu, wykrywacze ruchu, zamki elektryczne, interko-
my, elektryczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi 
i bram, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zna-
ki cyfrowe, znaki świecące, urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje 
sanitarne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe oraz opra-
wy oświetleniowe, latarki, oświetlenie choinkowe, zapalnicz-
ki i zapalarki, instalacje do oczyszczania i uzdatniania wody, 
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do oczyszczania i ste-
rylizacji powietrza, akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych i gazowych, systemy HVAC - ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja, pompy ciepła, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, urządzenia do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, nawilżacze 
i odwilżacze powietrza, filtry do użytku przemysłowego i do-
mowego, łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
akcesoria łazienkowe, aparatura destylacyjna, świecące nu-
mery na domy, zawory do rur, zawory termostatyczne - czę-
ści instalacji grzewczych, zawory powietrzne do instalacji 
ogrzewania parowego, pojazdy, urządzenia służące do poru-
szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, traktory ogro-
dowe do transportu, ogrodowe wózki na węże do podlewa-
nia, silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe 
do pojazdów, bagażniki do pojazdów, foteliki bezpieczeń-
stwa dla dzieci [do pojazdów], pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń w pojazdach, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokry-
cia wózków dziecięcych, wózki napędzane siłą ludzką, wózki 
na zakupy, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby artystyczne 
z metali szlachetnych i ich stopów, przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, szkatułki, etui, pudełka oraz futerały 
na przyrządy chronometryczne oraz wyroby biżuteryjne, 
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breloczki oraz kółka na klucze, mapy, plany drukowane, albu-
my, plakaty, serwetki i chusteczki papierowe, obrusy papiero-
we, ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, fotografie, 
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje 
do materiałów biurowych lub do celów domowych, materia-
ły dla artystów, do rysowania i do dekoracji, wyposażenie dla 
artystów, rzemieślników i modelarzy, pędzle, wałki malarskie, 
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kar-
tonu, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały filtracyjne z papieru, maty papie-
rowe, osłony z papieru na doniczki, nieprzetworzone i pół-
przetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i sub-
stytuty tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wy-
tłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełnia-
jące, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne 
rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, dźwiękoszczelne 
materiały, farby izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, gumowe ograniczniki do drzwi i do okien, 
kit, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych i do rur sztyw-
nych, łączenia cylindrowe, materiały do uszczelniania okien 
i drzwi, materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] 
z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały filtracyjne - pół-
produkty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, 
materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur, niemetalowe 
osłony do rur, ognioodporne materiały izolacyjne, zaprawy 
izolacyjne, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biuro-
wego, medycznego czy domowego, torby - koperty, wo-
reczki z gumy do pakowania, uszczelki do rur, włókna z two-
rzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, skóra i imitacje skó-
ry, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole prze-
ciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obro-
że, smycze i ubrania dla zwierząt, materiały budowlane nie-
metalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budow-
nictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemeta-
lowe, pomniki niemetalowe, balustrady niemetalowe, beto-
nowe elementy budowlane, bramki wejściowe kołowroto-
we, niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, 
drzwi i okna niemetalowe, żaluzje, rolety, dzieła sztuki wyko-
nane z kamienia, betonu lub marmuru, grobowce - pomniki 
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu-
downictwa, skrzynki na listy niemetalowe, słupy niemetalo-
we, moskitiery niemetalowe, obudowy kominków, niemeta-
lowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, 
palisady i ogrodzenia niemetalowe, parapety okienne nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, płyty pamiątkowe nieme-
talowe, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, profile 
niemetalowe dla budownictwa, ptaszarnie niemetalowe, 
rusztowania, szkło budowlane, tablice sygnalizacyjne nie-
świecące, niemechaniczne, niemetalowe, trampoliny nieme-
talowe, zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla bu-
downictwa, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalo-
we, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, meble, 
lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żół-
ty bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania 
lub transportu, boje cumownicze, budy dla psów, chodziki 
dla dzieci, czopy niemetalowe, dekoracje wiszące, domki dla 
ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny 
z drewna lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzwonki do drzwi 
niemetalowe, nieelektryczne, haczyki na ubrania, niemetalo-
we, haki do zasłon, karimaty, karnisze, kojce, kołki niemetalo-
we, korki, kosze niemetalowe, kółka do kluczy niemetalowe, 

kółka do zasłon niemetalowe, materace, beczki niemetalo-
we, numery domów nieświecące, niemetalowe, ograniczniki 
do drzwi i do okien, niemetalowe ani niegumowe, osprzęt 
niemetalowy do drzwi i okien, osprzęt niemetalowy do me-
bli, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożyw-
czych, palety transportowe niemetalowe, plecionki ze słomy 
z wyjątkiem mat, podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, 
poduszki, posłania dla zwierząt domowych, postumenty 
pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rolety we-
wnętrzne okienne, rolki do zasłon, skrzynie na narzędzia, nie-
metalowe, puste, skrzynki lęgowe, skrzynki na listy, niemeta-
lowe i niemurowane, skrzynki na zabawki, słupki do drapania 
dla kotów, szpule niemechaniczne niemetalowe do nawija-
nia przewodów giętkich, szyldy z drewna lub tworzyw 
sztucznych, śruby niemetalowe, tablice do zawieszania klu-
czy, tablice ogłoszeniowe, taśmy drewniane, wykończenio-
we elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolar-
skie i wikliniarskie, wywieszki z drewna lub tworzyw sztucz-
nych, zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamknięcia do po-
jemników niemetalowe, zawory, niemetalowe, inne niż czę-
ści maszyn, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, przybory 
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grze-
bienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli malarskich, sprzęt 
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone 
szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wy-
roby szklane, porcelanowe i ceramiczne, szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne, naczynia do gotowania, smażenia i piecze-
nia, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, czaj-
niki nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektrycz-
ne, korkociągi, filtry do kawy nieelektryczne, przybory 
do makijażu, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, klatki 
i transportery dla zwierząt domowych, kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, kosze na śmieci, kruszarki do użytku kuchen-
nego, nieelektryczne, łapki na insekty, łyżki do butów, maty 
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], młynki 
do użytku domowego, ręczne, nici dentystyczne, osłony 
na doniczki nie z papieru, doniczki i skrzynki na kwiaty, elek-
tryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów, pikniko-
we koszyki z naczyniami, podgrzewacze do butelek dla nie-
mowląt, nieelektryczne, prawidła do butów, przenośne chło-
dziarki, nieelektryczne, przybory toaletowe, rękawice 
do użytku domowego i do prac ogrodniczych, rozpylacze 
zapachowe, ruszty kuchenne, skarbonki, spryskiwacze, terra-
ria domowe [uprawa roślin], urządzenia do odwaniania 
do użytku osobistego, wkłady chłodzące do schładzania 
żywności i napojów, zraszacze, liny i sznury, materiały na obi-
cia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektu-
ry, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstyl-
ne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezen-
ty, plandeki, siatki, żagle, worki do transportu i przechowy-
wania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów 
tekstylnych lub syntetycznych, drabinki sznurowe, hamaki, 
przykrycia maskujące, runo, woreczki do prania wyrobów 
pończoszniczych, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna sto-
łowa i pościelowa, zasłony i kotary z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, chorągiewki z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych 
lub z tworzyw sztucznych, moskitiery, pokrowce na meble, 
ręczniki i ściereczki tekstylne, śpiwory, odzież, obuwie i na-
krycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki 
i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki - kili-
my, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywa-
nia podłóg, draperie nietekstylne, darń sztuczna, tapeta, 
maty gimnastyczne, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 
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artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 
sprzęt do gier wideo, surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, świeże owo-
ce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone 
ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, darń 
naturalna, drewno nieobrobione, kora surowa, kwiaty suszo-
ne do dekoracji, rośliny suszone do dekoracji, ściółka dla 
zwierząt, 36 Pośrednictwo w umowach kredytowych 
i w udzielaniu pożyczek na zakupy ratalne, Wynajmowanie 
powierzchni w centrach handlowych, Wynajmowanie nieru-
chomości, Zarządzanie gruntami, Wynajmowanie gruntów 
i pośrednictwo w tym zakresie, 37 Usługi remontowo-bu-
dowlane, Montaż okien i drzwi, Montaż ogrodzeń, Montaż 
paneli podłogowych i ściennych, Montaż podłóg drewnia-
nych, Montaż mebli, Montaż urządzeń grzewczych, Montaż 
wyposażenia kuchennego, Montaż żaluzji i rolet, Montaż 
konstrukcji budynków, Montaż izolacji w budynkach, Montaż 
instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych, 
Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro-
wych, 39 Transport, dostawa towarów, składowanie i pako-
wanie towarów.

(210) 528987 (220) 2021 05 17
(731) WÓJCIK IWONA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) HAND.lab
(510), (511) 3 Esencje do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kremy 
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji wło-
sów, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki do stóp 
do pielęgnacji skóry, Maski do pielęgnacji włosów, Mieszanki 
do pielęgnacji skóry po wystawieniu na działanie promieni 
słonecznych, Mleczka do pielęgnacji skóry, Mus do pielęgna-
cji skóry, Mydła do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze produkty 
do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pie-
lęgnacji twarzy, Olejki destylowane do pielęgnacji urody, 
Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji 
skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, 
Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Olejki perfumowa-
ne do pielęgnacji skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [kosme-
tyki], Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji twa-
rzy i ciała, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry usu-
wające zmarszczki, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Prepa-
raty do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
nie do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty złuszczają-
ce do pielęgnacji skóry [peelingi], Produkty do pielęgnacji 
oczu, nielecznicze, Produkty kosmetyczne w postaci ae-
rozolu do pielęgnacji skóry, Serum do pielęgnacji włosów, 
Skóra [Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], Zapachowe 
płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Kosmetyki zawierające ke-
ratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki 
zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem [ko-
smetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała 
[kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [ko-
smetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizują-

ce [kosmetyki], Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olej-
kami i barwnikami, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki 
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do roz-
jaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsa-
my do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosme-
tyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmety-
ki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], 
Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], 
Płynne kremy [kosmetyki], Płatki oczyszczające nasączo-
ne kosmetykami, Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny 
do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciw-
słoneczne do ust [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy 
[kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilża-
jące przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki 
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, 
Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
Toniki [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetycz-
ne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy 
nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy po opalaniu 
[do użytku kosmetycznego], Maski kosmetyczne, Mleczka 
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, Naklejki do liftingu twarzy do celów 
kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosme-
tycznego, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane 
chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane 
odświeżające chusteczki kosmetyczne, Olejek lawendowy 
do użytku kosmetycznego, Olejki do aromaterapii [do użyt-
ku kosmetycznego], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki 
do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki eukaliptusowe 
do użytku kosmetycznego, Olejki kosmetyczne do naskórka, 
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Papierowe ręcz-
niki do rąk nasączone kosmetykami, Preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej [kosmetyczne], Preparaty kosmetyczne 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Preparaty 
kosmetyczne do złuszczania naskórka, Preparaty kosmetycz-
ne do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do pod 
prysznic, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Serum do ce-
lów kosmetycznych, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], 
Świece do masażu do celów kosmetycznych, Toniki kosme-
tyczne do ciała, Wazelina kosmetyczna, Żele do twarzy i ciała 
[kosmetyki], Żele do użytku kosmetycznego, Żele nawilżają-
ce [kosmetyki], Zestawy kosmetyków.

(210) 529125 (220) 2021 05 20
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY 
PAŃSTWOWE, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAS ENERGII

(531) 05.01.01, 15.09.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, 
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 35 Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Administrowanie sprze-
dażą, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsump-
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cyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie infor-
macji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, Gromadzenie proponowanych ofert 
w przetargach, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu 
zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Naby-
wanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, 42 Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Audyt energetyczny, Analiza naukowa.

(210) 529235 (220) 2021 05 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturell WITAMINA C dla dzieci

(531) 02.05.22, 02.05.23, 04.02.20, 05.07.09, 05.07.13, 05.05.19, 
05.05.20, 05.05.21, 24.17.20, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 
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 
medycznych, Mineralne dodatki do żywności do celów me-
dycznych, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty 
wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Prepara-
ty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepion-
ki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądziko-
we, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 

do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opa-
trunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty wete-
rynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, 
Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniają-
ce, 10 Wyroby medyczne będące aparatami i instrumenta-
mi medycznymi, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne 
implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Si-
likonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 529255 (220) 2021 06 24
(731) PAJOR PAWEŁ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOCIETY PROJECT LAB

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 41 Nauczanie, szkolenia, rozrywka, usługi w za-
kresie sportu i kultury.

(210) 529267 (220) 2021 05 24
(731) STYKA JACEK BATNA CONSULTING, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home4.pl NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi promocji i reklamy 
on-line, Doradztwo w zakresie reklamy, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi agencji reklamowej, Usługi 
marketingowe, prowadzenie kampanii reklamowych, Dzia-
łania public relations polegające na kreowaniu wizerunku 
firmy lub organizacji, Udostępnianie miejsc na reklamy w bu-
dowanych i administrowanych nieruchomościach, Admini-
strowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi, 36 Usługi pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami, Wycena nieruchomości, Analizy ekonomiczne 
i finansowe, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Usługi agencji nieruchomości, Wynajem domów, wyna-
jem mieszkań, wynajem powierzchni biurowych.

(210) 529320 (220) 2021 05 25
(731) KOWALCZUK FILIP SHADES OF DARKNESS, Lusówko
(540) (znak słowno-graficzny)



26 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2021

(540) Shades of Darkness magazine

(531) 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 41 Publikacja czasopism, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
Wydawanie czasopism.

(210) 529323 (220) 2021 05 25
(731) PŁONKA ROMAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) l’orsetto

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż 
bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna 
niż bielizna pościelowa], 24 Kocyki dziecięce, 25 Odzież, Na-
krycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 529337 (220) 2021 05 25
(731) COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, Sao Paulo, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 51 Cachaça Brazil SUGAR CANE SPIRIT FINEST 

QUALITY PRODUCT OF BRAZIL 51 COMPANHIA 
MÜLLER DE BEBIDAS

(531) 26.01.04, 26.01.17, 26.11.09, 24.05.07, 24.03.07, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe.

(210) 529338 (220) 2021 05 25
(731) KROPIDŁOWSCY UBEZPIECZENIA SPÓŁKA JAWNA, 

Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM UBEZPIECZEŃ KROPIDŁOWSCY od 1991 roku

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Informacje finansowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usłu-
gi aktuarialne, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa.

(210) 529418 (220) 2021 05 27
(731) NOGA PAWEŁ TCG, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THECLASSYGIRL 

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Bagaż na kółkach, Bagaże podróżne, Elastycz-
ne torby na odzież, 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, Tkaniny.

(210) 529475 (220) 2021 05 27
(731) BROWARSKA AGNIESZKA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Lekarskim okiem
(510), (511) 9 Książki elektroniczne do pobrania, 16 Książki, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tesktów, Edukacja, rozryw-
ka i sport, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 529489 (220) 2021 05 26
(731) Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Emmerich, DE
(540) (znak słowny)
(540) KATJES WUNDERLAND
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, mianowicie gumy owo-
cowe, lukrecja.

(210) 529509 (220) 2021 05 27
(731) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cut4U FOAMS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 9 Przewody akustyczne, sprzęgacze akustycz-
ne, membrany jako akustyka, sygnalizatory akustyczne, 
17 Dźwiękoszczelne materiały, materiały ciepłochronne, ma-
teriały izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, pokry-
cia z kory jako izolacja akustyczna, materiały filtracyjne jako 
półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, 
piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń kwiatów jako pół-
fabrykaty, lakier izolacyjny, materiały do wypychania z gumy 
lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub 
tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien, taśmy 
przylepne nie do użytku biurowego medycznego czy do-
mowego, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izo-
lacyjne, folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, two-
rzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, 
substancje uszczelniające do połączeń, żywice syntetyczne 
jako półprodukty, żywice sztuczne, 37 Montaż i naprawa in-
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stalacji elektrycznych, usługi budowlane i wykończeniowe 
pomieszczeń, montaż i konserwacja elementów dźwięko-
chłonnych w pomieszczeniach i pojazdach, montaż i napra-
wa izolacji, 42 Badania techniczne, projektowanie budynków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie pomiesz-
czeń dźwiękochłonnych, doradztwo budowlane, testowanie 
materiałów, opracowywanie projektów technicznych, wzor-
nictwo przemysłowe, testowanie pojazdów.

(210) 529511 (220) 2021 05 27
(731) BRODZIK WITOLD, Ryczów-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrimaJura

(531) 01.15.21, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Woda, woda źródlana i mineralna niegazo-
wana, woda źródlana i mineralna gazowana, woda stołowa, 
woda sodowa, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzu-
jące, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki owo-
cowe, syropy do napojów, piwa, 35 Prowadzenie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w sklepach, hurtowniach oraz przez 
Internet wód mineralnych i napojów.

(210) 529519 (220) 2021 05 28
(731) BĄK DAMIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dbaczek FOR EASIER LIFE

(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 529541 (220) 2021 05 29
(731) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWID
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, Przybory kuchenne nieelektryczne, Naczynia ku-
chenne ceramiczne, Naczynia [artykuły gospodarstwa do-
mowego], Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, Garnki, Garnki i rondle kuchenne, Głębokie naczynia 
kuchenne, Czajniczki do herbaty, Formy i foremki kuchenne, 
Ceramika do użytku kuchennego, Przybory kuchenne lub 
do gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Pojemniki 
emaliowane, Pojemniki do użytku domowego, Utensylia ku-
chenne, Deski do krojenia kuchenne, Wyroby szklane, porce-
lanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego.

(210) 529542 (220) 2021 05 29
(731) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWIT
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, Przybory kuchenne nieelektryczne, Naczynia ku-
chenne ceramiczne, Naczynia [artykuły gospodarstwa do-
mowego], Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, Garnki, Garnki i rondle kuchenne, Głębokie naczynia 
kuchenne, Czajniczki do herbaty, Formy i foremki kuchenne, 
Ceramika do użytku kuchennego, Przybory kuchenne lub 
do gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Pojemniki 
emaliowane, Pojemniki do użytku domowego, Utensylia ku-
chenne, Deski do krojenia kuchenne, Wyroby szklane, porce-
lanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego.

(210) 529543 (220) 2021 05 29
(731) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PREDOM
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania 
i przygotowywania żywności i napojów, Urządzenia elek-
tromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządze-
nia elektryczne do rozdrabniania żywności, Miksery domo-
we elektryczne, Urządzenia elektryczne używane w kuchni 
do mielenia, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
Wyciskacze do owoców (elektryczne), Roboty kuchenne 
elektryczne, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów 
gospodarstwa domowego, Ubijaczki elektryczne do użyt-
ku domowego, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myją-
ce i piorące, Odkurzacze, Roboty sprzątające na potrzeby 
gospodarstwa domowego, Prasowalnice, Pralki, Zmywarki, 
Wirówki, Elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, 
Elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, 
Noże elektryczne i ostrzarki do noży, 11 Sprzęt do gotowa-
nia, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żyw-
ności i napojów, Kuchenny sprzęt elektryczny, Przybory 
kuchenne elektryczne, Urządzenia do gotowania, Insta-
lacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i zamrażania, Urządzenia grzewcze, Palniki, bojle-
ry i podgrzewacze, Urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, Urządzenia do suszenia, Urządzenia 
klimatyzacyjne, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne 
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Elektrycz-
ne urządzenia prysznicowe, Oświetlenie i reflektory oświe-
tleniowe, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, 
Zlewozmywaki kuchenne, Zlewy metalowe, Instalacje ła-
zienkowe, Armatury łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Ak-
cesoria łazienkowe, Obudowy wanien i brodzików, Osprzęt 
do kabin natryskowych, Panele prysznicowe, Osprzęt 
do wanien i brodzików, Urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sa-
nitarne, Kabiny kąpielowe, Wanny, Wanny kąpielowe, Wan-
ny łazienkowe, Wanny do nasiadówek, Wanny z hydroma-
sażem, Wanny z wirowym ruchem wody, Jacuzzi, Osprzęt 
i wyposażenie do wanien, Kabiny natryskowe, Kabiny prysz-
nicowe, Natryski, Prysznice, Brodziki, Kabiny hydromasażo-
we, Kabiny przenośne do łaźni tureckich, Wanno-kabiny, 
Urządzenia do kąpieli, Sauny, Umywalki, Podpory umywa-
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lek, Postumenty i półpostumenty do urządzeń sanitarnych, 
Sedesy, Miski klozetowe, Pisuary, Bidety, Ustępy przenośne, 
Deski sedesowe, Miski ustępowe, Urządzenia kompakto-
we złożone z miski ustępowej i płuczki, Płuczki ustępowe 
zbiorniki do płuczek ustępowych, Przyciski do zaworów 
spłukujących, Zawory spłukujące, Zlewozmywaki, Zlewy, 
Zlewy kompozytowe, Elektryczne młynki na odpadki jako 
części zlewów, Krany i baterie: umywalkowe, wannowe, 
prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchen-
ne, Armatura sanitarna, Wyroby sanitarne, Kuchenne okapy 
wyciągowe, wyciągi kuchenne, Suszarki do włosów, Suszar-
ki do rąk, Suszarki do żywności, Suszarki do ubrań, Fontan-
ny, wodotryski ozdobne, Części i akcesoria do urządzeń 
i instalacji sanitarnych, Rurki, odpływy, zaworki, wężyki, In-
stalacje i aparatura sanitarna, Armatura regulacyjna i zabez-
pieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, 
Aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, 
Ogrzewacze wody, Lodówki, Zamrażarki, Szafy chłodni-
cze, Wentylatory, Klimatyzatory, Grzejniki, Termofory, Piece 
grzewcze, Grzałki, Podgrzewacze wody, Suszarki, Bojlery, 
Czajniki elektryczne, Ekspresy do kawy, Frytkownice, Grille, 
Barbecue grille, Kuchenki, Rożen, Mikrofalówki, Gofrowni-
ce, Opiekacze do chleba, Tostery, Szybkowary elektryczne 
i parowe, Prasowacze parowe, Kociołki i naczynia do goto-
wania pod ciśnieniem, Elektryczny sprzęt kuchenny, Sprzęt 
oświetleniowy, Lampy, Abażury, Żyrandole, Kinkiety, Ża-
rówki, Lampiony, Latarki, Piecyki gazowe, Piecyki olejowe, 
Piecyki naftowe, Piece nagrzewcze, Nagrzewnice, Urzą-
dzenia do ogrzewania, Ogrzewacze i nagrzewnice elek-
tryczne, Ogrzewacze i nagrzewnice gazowe, Ogrzewacze 
i nagrzewnice olejowe, Podgrzewacze olejowe, Urządzenia 
gazowe do ogrzewania, Grzejniki elektryczne, Kominki, 
Kominki przenośne, Kominki metalowe odlewane, Piecyki 
na drewno, Piece opalane drewnem, Piece o powolnym 
spalaniu opalane drewnem do użytku domowego, Piece 
na pelet, Wkłady kominkowe, Ruszty kominkowe do użyt-
ku domowego, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, Przybory kuchenne nieelektryczne, Naczynia 
kuchenne ceramiczne, Naczynia [artykuły gospodarstwa 
domowego], Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, Garnki, Garnki i rondle kuchenne, Głębokie naczynia 
kuchenne, Czajniczki do herbaty, Formy i foremki kuchen-
ne, Ceramika do użytku kuchennego, Przybory kuchenne 
lub do gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Pojem-
niki emaliowane, Pojemniki do użytku domowego, Utensy-
lia kuchenne, Deski do krojenia kuchenne, Wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego.

(210) 529544 (220) 2021 05 29
(731) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) EMILIA
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania 
i przygotowywania żywności i napojów, Urządzenia elek-
tromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządze-
nia elektryczne do rozdrabniania żywności, Miksery domo-
we elektryczne, Urządzenia elektryczne używane w kuchni 
do mielenia, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
Wyciskacze do owoców (elektryczne), Roboty kuchenne 
elektryczne, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów 
gospodarstwa domowego, Ubijaczki elektryczne do użyt-
ku domowego, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myją-
ce i piorące, Odkurzacze, Roboty sprzątające na potrzeby 
gospodarstwa domowego, Pralki, Zmywarki, Wirówki, Elek-

tryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, Elektryczne 
urządzenia czyszczące do użytku domowego, Noże elek-
tryczne i ostrzarki do noży, Urządzenia do czyszczenia parą, 
Urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 11 Sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowa-
nia, do żywności i napojów, Kuchenny sprzęt elektryczny, 
Przybory kuchenne elektryczne, Urządzenia do gotowa-
nia, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia 
do chłodzenia i zamrażania, Urządzenia grzewcze, Palniki, 
bojlery i podgrzewacze, Urządzenia do ogrzewania i susze-
nia do użytku osobistego, Urządzenia do suszenia, Urządze-
nia klimatyzacyjne, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne 
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Elektrycz-
ne urządzenia prysznicowe, Oświetlenie i reflektory oświe-
tleniowe, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, 
Wanny, Brodziki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewy metalo-
we, Instalacje łazienkowe, Armatury łazienkowe, Umywalki 
łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Obudowy wanien i bro-
dzików, Kabiny natryskowe, Osprzęt do kabin natryskowych, 
Panele prysznicowe, Osprzęt do wanien i brodzików, 21 Za-
stawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Przybory 
kuchenne nieelektryczne, Naczynia kuchenne ceramiczne, 
Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Wyroby 
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Garnki, Garnki 
i rondle kuchenne, Głębokie naczynia kuchenne, Czajniczki 
do herbaty, Formy i foremki kuchenne, Ceramika do użytku 
kuchennego, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, Wyroby szklane, Pojemniki emaliowane, Pojemni-
ki do użytku domowego, Utensylia kuchenne, Deski do kro-
jenia kuchenne, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego.

(210) 529586 (220) 2021 05 31
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOUCANO BRAZIL LIANA

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, Kap-
sułki z kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy.

(210) 529596 (220) 2021 05 31
(731) PIĄTKOWSKI LESZEK, Nasielsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słodycz ula
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(531) 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 26.15.09, 29.01.13
(510), (511) 30 Miód, Miód biologiczny do spożycia przez 
ludzi, Cukier, miód, melasa, Miód [do celów spożywczych], 
Miód naturalny, Miód ziołowy, Miodowe cukierki (nie do ce-
lów medycznych), Naturalny miód dojrzały, Płatki śnia-
daniowe o smaku miodu, Płatki śniadaniowe zawierające 
miód, Preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, Słod-
kie pasty do smarowania [miód], Słodycze (Nielecznicze -) 
na bazie miodu, Substytuty miodu, Surowe plastry miodu, 
Toffi o strukturze plastra miodu, Ziołowo-miodowe pastyl-
ki do ssania [wyrób cukierniczy], Miód z kocanki, Mleczko 
pszczele, Propolis, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, 31 Nie-
przetworzony pyłek pszczeli, Pszczeli pyłek (materiał surowy), 
Pyłek pszczeli jako surowiec do użytku przemysłowego.

(210) 529628 (220) 2021 05 31
(731) ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNA NINJA BUŁA

(531) 08.07.10, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z ke-
baba, Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Produkty 
mięsne w formie burgerów, Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, 30 Sos do kebabów, Wrapy z kurczakiem, 
Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane kanapki typu wrap 
(pieczywo), 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałat-
kowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Pizzerie, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługo-
we, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barowe.

(210) 529635 (220) 2021 05 31
(731) STACHELSKI DANIEL, Węgrzce Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) ZAPIETRUCK
(510), (511) 43 Usługi restauracji fast-food.

(210) 529637 (220) 2021 05 31
(731) ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ŻÓŁTA SUMO BUŁA

(531) 08.07.10, 27.05.01, 26.13.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie z wa-
rzyw, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Bur-
gery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Produkty mięsne 
w formie burgerów, 30 Sos do kebabów, Wrapy z kurcza-
kiem, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane kanapki typu 
wrap (pieczywo), 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi ba-
rów typu fast-food na wynos, Bary, Bary przekąskowe, Bary 
sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Pizzerie, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługo-
we, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barowe, 
Usługi barów i restauracji, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach.

(210) 529660 (220) 2021 06 01
(731) FREEDOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) FREEDOM DEVELOPMENT
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje nieruchomo-
ści, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finanso-
wanie inwestycji budowlanych, Nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], Organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, 
Pobieranie czynszu, Pomoc w zakupie nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania 
majątku nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie infor-
macji dotyczących wyceny nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, Opieka nad inwestycjami, Orga-
nizowanie inwestycji, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszcze-
nie, naprawy i konserwacja w zakresie budynków, Konser-
wacja i naprawa budynków, Budowa i naprawa magazynów, 
Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Malowanie 
budynków, Nadzór nad remontami budynków, Konstrukcja 
i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w bu-
dynkach, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, 
Specjalistyczne odnawianie budynków, Usługi budowlane 
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i naprawy budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, Usługi w zakresie prac wysokościowych, Usługi 
w zakresie remontów budynków.

(210) 529661 (220) 2021 06 01
(731) FREEDOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.08, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje nieruchomo-
ści, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finanso-
wanie inwestycji budowlanych, Nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], Organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, 
Pobieranie czynszu, Pomoc w zakupie nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nie-
ruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania 
majątku nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie infor-
macji dotyczących wyceny nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwe-
stowania w nieruchomości, Opieka nad inwestycjami, Orga-
nizowanie inwestycji, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszcze-
nie, naprawy i konserwacja w zakresie budynków, Konser-
wacja i naprawa budynków, Budowa i naprawa magazynów, 
Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Malowanie 
budynków, Nadzór nad remontami budynków, Konstrukcja 
i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w bu-
dynkach, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, 
Specjalistyczne odnawianie budynków, Usługi budowlane 
i naprawy budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, Usługi w zakresie prac wysokościowych, Usługi 
w zakresie remontów budynków.

(210) 529670 (220) 2021 05 28
(731) POLBIONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRINTISS
(510), (511) 1 Substancje do celów naukowych, Substancje 
chemiczne do badań naukowych [inne niż medyczne lub 
weterynaryjne], Środki biochemiczne do użytku naukowego 
in vitro i in vivo, Środki chemiczne do celów naukowych, Pro-

teiny do użytku w nauce, Polipeptydy do celów naukowych, 
Preparaty biochemiczne do celów naukowych, Biologiczne 
hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych.

(210) 529671 (220) 2021 05 28
(731) POLBIONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TINTBIONIC
(510), (511) 1 Substancje do celów naukowych, Substancje 
chemiczne do badań naukowych [inne niż medyczne lub 
weterynaryjne], Środki biochemiczne do użytku naukowego 
in vitro i in vivo, Środki chemiczne do celów naukowych, Pro-
teiny do użytku w nauce, Polipeptydy do celów naukowych, 
Preparaty biochemiczne do celów naukowych, Biologiczne 
hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych.

(210) 529691 (220) 2021 05 28
(731) KALUGA KAMIL ONLINE TRADE SERVICES, Ryn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLLY

(531) 27.05.01, 27.05.08, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji towa-
rów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, sukienki, bluzki, koszule, 
odzież wierzchnia, spódnice, spodnie, kombinezony, swetry, 
torebki, plecaki, teczki, czapki, kominy, piżamy, dresy, szlafro-
ki, marynarki, żakiety, kurtki, bolerka, narzutki, jeansy.

(210) 529696 (220) 2021 06 01
(731) HS CONNECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HS CONNECTOR

(531) 26.02.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowe-
go, Platformy oprogramowania komputerowego umożli-
wiające matchmaking - kojarzenie partnerów biznesowych 
na imprezach targowych, Aplikacje mobilne, Aplikacje mo-
bilne umożliwiające matchmaking - kojarzenie partnerów 
biznesowych na imprezach targowych, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie umożliwiające matchmaking - kojarzenie 
partnerów biznesowych na imprezach targowych, 42 Plat-
forma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obej-
mująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, 
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma 
jako usługa [PaaS] umożliwiające matchmaking - kojarzenie 
partnerów biznesowych na imprezach targowych, Tworze-
nie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające 
matchmaking - kojarzenie partnerów biznesowych na im-
prezach targowych, Doradztwo komputerowe, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi do-
radztwa informatycznego, Pisanie oprogramowania kompu-
terowego.
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(210) 529718 (220) 2021 06 01
(731) MEDI HORIZON CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M-C+ MEDI HORIZON CLINIC

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.05
(510), (511) 44 Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi me-
dyczne, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi opie-
ki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale.

(210) 529751 (220) 2021 06 02
(731) VORONINA YEVHENIIA MANUFAKTURA MIODU-

TWÓRCZA WYTWÓRNIA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA MIODU RADOŚCI ZE SŁODKOŚCI

(531) 11.01.02, 11.03.05, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 Kompozycje owoców przetworzonych, Ma-
sło arachidowe, Migdały mielone, Orzechy laskowe, prze-
tworzone, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetwo-
rzone, Pasty na bazie orzechów, 30 Miód, Mleczko pszczele, 
Galaretki owocowe jako słodycze, Pasta migdałowa, Pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Słodycze 
owocowe, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachi-
dowych, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Miks orze-
chów z miodem.

(210) 529760 (220) 2021 05 31
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASHOW GREEN AREA SHOW

(531) 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, Do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, 
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, 
broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowa-
dzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośred-
nictwo handlowe, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk 
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie reklamy, 41 Organizowanie i obsługa 
wystaw oraz targów związanych z kultura, edukacją lub roz-
rywką, Organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongre-
sów, sympozjów, konkursów, Usługi wydawnicze.

(210) 529780 (220) 2021 06 02
(731) KOWALSKI PAWEŁ ELSIDI, Szczytniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMOND SCREEN

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smart-
fonów, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Fo-
lie ochronne do tabletów, Folie ochronne przystosowa-
ne do ekranów komputerowych, Ochraniacze na ekran 
do smartfonów ze szkła hartowanego, Osłony do ekranów 
telefonów komórkowych w formie folii, Osłony na telefony 
komórkowe.

(210) 529797 (220) 2021 06 02
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X

(531) 26.04.02, 26.04.12, 24.17.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 529800 (220) 2021 06 03
(731) BERGERMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji 
personelu, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Do-
starczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, 
Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji 
w zakresie rekrutacji pracowników, Konsultacja dotycząca 
rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Konsulta-
cje w zakresie rekrutacji personelu, Ogłoszenia odnoszące 
się do rekrutacji personelu, Profesjonalne usługi w zakresie 
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rekrutacji, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsa-
dzania stanowisk, Przeprowadzanie testów osobowości 
do celów rekrutacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi 
rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stano-
wisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w zakresie rekru-
tacji personelu, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania 
stanowisk pracy, Usługi w zakresie przeprowadzania roz-
mów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usłu-
gi rekrutacyjne, Usługi reklamowe związane z rekrutacją 
personelu, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji perso-
nelu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Do-
radztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji per-
sonelu, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, 
Rekrutacja personelu informatycznego, Rekrutacja perso-
nelu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu tymcza-
sowego, Rekrutacja personelu wykonawczego, Rekrutacja 
personelu wyższego szczebla kierowniczego.

(210) 529820 (220) 2021 06 02
(731) I MAMY TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i MAMY TO!

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [na-
krycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [na-
krycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], 
Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], 
Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptu-
ry [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski 
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież 
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body 
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, 
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombine-
zony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dol-
ne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w sty-
lu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki 
skórzane, Sukienki druhen, Cheongsams [chińskie sukienki], 
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki 
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Ko-

szule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zginane, Koszule 
eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruk-
sowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzia-
niny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki 
bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod 
szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane 
na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, 
Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, 
Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, 
Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformal-
ne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, 
Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni 
pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, 
Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami 
dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry 
rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z gol-
fem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrą-
głym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, 
Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, 
Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, 
Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płasz-
cze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], 
Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, 
Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, 
Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki pucho-
we, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Ocieplane kurtki, Kurtki 
sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurt-
ki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczo-
we z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], 
Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czap-
ki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czap-
ki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego 
futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze 
plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki 
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tu-
by, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, 
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale 
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania 
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wy-
prawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiu-
my do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 
Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastycz-
ne, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy.
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(210) 529831 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal FRANCHISE

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzę-
cego, Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzy-
wa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia 
lub konserwowania, Zupy, Mięso i wędliny, Sałatki warzyw-
ne, Wyroby na bazie mięsa, Gotowe dania na bazie mięsa, 
Gotowe dania na bazie ryb, Gotowe dania na bazie warzyw 
i/lub owoców, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe 
na bazie makaronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, 
Herbata, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Produkty zbożo-
we na bazie: ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również 
w postaci gotowych dań, Przyprawy do żywności, Sosy 
do sałatek, Wyroby cukiernicze i słodycze, Ciasta, Cukierki, 
Czekolada, Galaretki owocowe [słodycze], Pieczywo i wy-
roby piekarnicze, Lody, 35 Handlowe usługi doradcze do-
tyczące franchisingu, Administrowanie działalności gospo-
darczej w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchi-
singu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu 
w zakresie franchisingu, Doradztwo dla kadry kierowniczej 
w zakresie franchisingu, Udzielanie informacji o działalno-
ści gospodarczej dotyczących franchisingu, Porady odno-
śnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, Doradztwo 
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Usługi 
doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchi-
singowych, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwami na zasadach franchisingu, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisin-
gu, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego w zakresie franchisingu, Pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się 
sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchi-
singu, 36 Doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, 
43 Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrywania w żywność 
i napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, Serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywa-
nie posiłków i napojów, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos.

(210) 529832 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal BOX

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęce-
go, Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzywa 
i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub 
konserwowania, Zupy, Mięso i wędliny, Sałatki warzywne, 
Wyroby na bazie mięsa, Gotowe dania na bazie mięsa, Goto-
we dania na bazie ryb, Gotowe dania na bazie warzyw i/lub 
owoców, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, Herbata, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, Produkty zbożowe na bazie: 
ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również w postaci goto-
wych dań, Przyprawy do żywności, Sosy do sałatek, Wyroby 
cukiernicze i słodycze, Ciasta, Cukierki, Czekolada, Galaretki 
owocowe [słodycze], Pieczywo i wyroby piekarnicze, Lody, 
43 Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrywania w żywność 
i napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, Serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos.

(210) 529834 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal HOUSE

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęce-
go, Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzywa 
i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub 
konserwowania, Zupy, Mięso i wędliny, Sałatki warzywne, Wy-
roby na bazie mięsa, Gotowe dania na bazie mięsa, Gotowe 
dania na bazie ryb, Gotowe dania na bazie warzyw i/lub owo-
ców, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie maka-
ronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, Herbata, Mąka i pro-
dukty zbożowe, Chleb, Produkty zbożowe na bazie: ryżu, mąki, 
owsa lub mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, 
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Przyprawy do żywności, Sosy do sałatek, Wyroby cukiernicze 
i słodycze, Ciasta, Cukierki, Czekolada, Galaretki owocowe [sło-
dycze], Pieczywo i wyroby piekarnicze, Lody, 43 Usługi restau-
racyjne, Usługi zaopatrywania w żywność i napoje, Usługi ca-
teringu zewnętrznego, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi barowe, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 529837 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pascal TODAY

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęce-
go, Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, Warzywa 
i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub 
konserwowania, Zupy, Mięso i wędliny, Sałatki warzywne, 
Wyroby na bazie mięsa, Gotowe dania na bazie mięsa, Goto-
we dania na bazie ryb, Gotowe dania na bazie warzyw i/lub 
owoców, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, Dania gotowe na bazie ryżu, Kawa, Herbata, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, Produkty zbożowe na bazie: 
ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również w postaci goto-
wych dań, Przyprawy do żywności, Sosy do sałatek, Wyroby 
cukiernicze i słodycze, Ciasta, Cukierki, Czekolada, Galaretki 
owocowe [słodycze], Pieczywo i wyroby piekarnicze, Lody, 
43 Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrywania w żywność 
i napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, Serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos.

(210) 529843 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hej FEST GUBAŁÓWKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, rezerwa-
cja biletów na koncerty, usługi rezerwacji biletów na koncer-
ty, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty 
muzyczne za pośrednictwem radia.

(210) 529844 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI MISTRZ

(531) 26.11.12, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Spodnie narciarskie, Rękawice narciarskie, 
Kurtki narciarskie, Kombinezony narciarskie, Czapki narciar-
skie, Kombinezony narciarskie do zawodów, Buty narciarskie 
i snowboardowe i elementy do nich, Chusty [odzież], Czapki 
z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Blu-
zy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, 
Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 35 Promowanie 
zawodów i wydarzeń sportowych, Reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, 41 Szkoły 
narciarskie, Udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, 
Zawody sportowe (organizowanie), Obozy sportowe (organi-
zowanie), Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy spor-
towe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z na-
grodami, Udostępnianie sprzętu sportowego, Dostarczanie 
sprzętu sportowego, Wynajem sprzętu sportowego, Szkolenia 
sportowe, Usługi sportowe, Sędziowanie sportowe, Zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, Usługi świadczone przez parki spor-
towe, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie 
rozrywki sportowej, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, 
Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia spor-
towe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia sportowe, Organizacja turniejów sportowych, Usługi 
w zakresie treningu fizycznego, Organizacja imprez i konkur-
sów sportowych, Nauka jazdy na snowboardzie, Dostarczanie 
informacji na temat aktywności sportowych.

(210) 529846 (220) 2021 06 01
(731) KALYCIOK ROMUALD, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOMO’S ENERGIA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Kolektory ciepła słonecznego, Urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
suszenia, zaopatrzenia w wodę, pompy ciepła, baterie foto-
woltaiczne, przydomowe elektrownie z panelami fotowol-
taicznymi.
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(210) 529864 (220) 2021 06 04
(731) KOSARZECKI MARIAN LESZEK, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOKER

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 11 Urządzenia do grillowania i wędzenia (węglo-
we, gazowe, elektryczne), Grille, Grillo-wędzarnie, Grille i wę-
dzarnie przydomowe, przemysłowe, mobilne, Urządzenia 
do rozpalania grilla, zapalarki do grilla, Płyty grzejne do grillo-
wania i wędzenia, brykiety ceramiczne do grilli i wędzarni.

(210) 529865 (220) 2021 06 04
(731) KOSARZECKI MARIAN LESZEK, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOKER

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia do grillowania i wędzenia (węglo-
we, gazowe, elektryczne), Grille, Grillo-wędzarnie, Grille i wę-
dzarnie przydomowe, przemysłowe, mobilne, Urządzenia 
do rozpalania grilla, zapalarki do grilla, Płyty grzejne do grillo-
wania i wędzenia, brykiety ceramiczne do grilli i wędzarni.

(210) 529866 (220) 2021 06 04
(731) KOSARZECKI MARIAN LESZEK, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA GRILLOWANIA BBQ i WĘDZENIA SMOKER

(531) 05.03.13, 05.03.20, 13.03.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji, Usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia oraz obsługi studiów pody-
plomowych, kursów, szkoleń, praktyk zawodowych i innych 
pozaszkolnych form kształcenia, Doradztwo zawodowe 
w zakresie edukacji, Usługi w zakresie organizowania, pro-
wadzenia oraz obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, se-
minariów, konferencji, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, 
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi w zakre-
sie organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez arty-
stycznych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
wydawnicze, Publikacja elektroniczna i obsługa publikacji 
on-line książek, periodyków, materiałów i pomocy dydak-
tycznych, Akredytacja (certyfikacja) osiągnięć edukacyjnych, 
certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych.

(210) 529868 (220) 2021 06 04
(731) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe serwery, 
urządzenia i terminale www, osprzęt i części zapasowe do wy-
mienionych urządzeń, materiały eksploatacyjne i programy 
do wymienionych urządzeń, oprogramowanie do tworzenia 
portali www, oprogramowanie do cyfrowego szyfrowania, 
identyfikacji i certyfikacji, oprogramowanie umożliwiające 
bezpieczną transmisję danych przez sieci, Internet i www, 
oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki danych, płyty, dys-
ki, pamięci flash, 16 Wydawnictwa drukowane, Czasopisma, 
książki, druki, foldery, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, 
Audyt, analizy rynkowe, doradztwo w zakresie organizacji 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Produkcja reklam 
telewizyjnych, radiowych, Badanie opinii publicznej, bada-
nie rynku i opłacalności działań reklamowych, ogłoszenia 
reklamowe, Prezentowanie produktów w mediach, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, radia i telewizji, roz-
powszechnianie i uaktualnianie materiałów, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, tworzenie i edycja tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Sprzedaż usług na odległość, on-line lub za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość: telefonu, komunikatorów, 
sieci komputerowych, 38 Usługi przekazywania fonii i/lub 
wizji, usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światło-
wodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność 
telefoniczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, Emisja programów telewizyjnych 
za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą 
[pay-per-view], 41 Usługi z zakresu produkcji filmów, nagrań 
video i radiowych, programów telewizyjnych i radiowych, 
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, organizo-
wanie spektakli, konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, 
organizowanie przyjęć, organizowanie imprez kulturalnych 
i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, publikacje elektroniczne on-line 
gazetek, magazynów, periodyków dla abonentów, publikacja 
tekstów, wypożyczanie materiałów audio i wideo, 42 Usługi 
projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania, Oprogramowania internetowych serwerów, de-
koderów, urządzeń i przyrządów do nagrywania, transmisji, 
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń i terminali www, 
Usługi analizy systemów komputerowych, doradztwo w za-
kresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarcza-
nie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacja 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 529876 (220) 2021 06 06
(731) BIANCHI ANNA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRANDLOVERS
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Agencje reklamowe, Doradztwo 
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marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Analiza w zakresie marketingu, Opracowywa-
nie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamo-
wych, 41 Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie 
technologii komunikacyjnych, Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, Szkolenia biznesowe.

(210) 529878 (220) 2021 06 02
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.07, 26.02.12, 24.13.25, 24.13.26, 27.05.01, 29.01.03, 
29.01.04

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, Nagrania filmów i programów 
telewizyjnych, Nagrania obrazu, dźwięku lub muzyki, Publi-
kacje elektroniczne do pobrania dostarczane on-line z baz 
danych lub z Internetu, Publikacje elektroniczne na nośni-
kach, 16 Wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały 
dydaktyczne, 35 Sprzedaż artykułów medycznych i lecz-
niczych, w tym leków, kosmetyków, aparatury oraz wypo-
sażenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 
36 Usługi zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi 
zarządzania wynajmem i wynajmowaniem nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomości, 39 Usłu-
gi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i mię-
dzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych 
wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 Prowadzenie 
przedszkoli i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, Me-
dyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe 
dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, usługi eduka-
cyjne dotyczące farmacji, Organizowanie sympozjów, wy-
kładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych i szko-
leniowych, usługi w zakresie tworzenia standardów eduka-
cyjnych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdro-
wotnej, Wszystkie wyżej wymienione usługi edukacyjne 
i szkoleniowe świadczone również przez Internet, 42 Usługi 
prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakre-
sie ochrony zdrowia, Badania laboratoryjne, genetyczne, 
medyczne badania naukowe, 43 Prowadzenie żłobków, 
prowadzenie domów opieki dla osób starszych lub potrze-
bujących pomocy, 44 Szpitale, Usługi medyczne, Kliniki me-
dyczne, Usługi w zakresie ochrony zdrowia, usługi stoma-
tologiczne, Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, 
Placówki rekonwalescencji, Świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, Usługi w zakresie prowadzenia 
domów spokojnej starości, Usługi domów opieki, Usługi re-
habilitacji i rekonwalescencji, Usługi w zakresie badań prze-
siewowych, Medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, 
Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie 
wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 529883 (220) 2021 06 02
(731) CIBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowny)

(540) POLARGEN
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Mineralne suplementy diety, Suplementy zio-
łowe, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, 
Preparaty spożywcze ze specjalnym przeznaczeniem me-
dycznym zawarte w tej klasie, 35 Sprzedaż detaliczna, sprze-
daż hurtowa, sprzedaż w systemie online, import, eksport: 
suplementów diety, suplementów diety i preparatów diete-
tycznych, mineralnych suplementów diety, suplementów zio-
łowych, mineralnych preparatów spożywczych do celów me-
dycznych, preparatów spożywczych ze specjalnym przezna-
czeniem medycznym, Biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji 
przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketin-
gu i promocji, Planowanie strategii marketingowych, Reklama 
i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej.

(210) 529884 (220) 2021 06 02
(731) CIBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowny)
(540) CAMADOR
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Mineralne suplementy diety, Suplementy zio-
łowe, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, 
Preparaty spożywcze ze specjalnym przeznaczeniem me-
dycznym zawarte w tej klasie, 35 Sprzedaż detaliczna, sprze-
daż hurtowa, sprzedaż w systemie online, import, eksport: 
suplementów diety, suplementów diety i preparatów diete-
tycznych, mineralnych suplementów diety, suplementów zio-
łowych, mineralnych preparatów spożywczych do celów me-
dycznych, preparatów spożywczych ze specjalnym przezna-
czeniem medycznym, Biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji 
przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketin-
gu i promocji, Planowanie strategii marketingowych, Reklama 
i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
działalności marketingowej.

(210) 529901 (220) 2021 06 07
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMINO DE COMPOSTELLA Vino Blanco Semi Dulce 

PRODUCT OF SPAIN
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(531) 03.09.18, 07.01.03, 24.13.02, 24.13.04, 24.13.13, 24.13.17, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, 
Wino mszalne.

(210) 529905 (220) 2021 06 04
(731) HERE&NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Odżywcze suplementy die-
ty, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 529909 (220) 2021 06 04
(731) WODELSKI PRZEMYSŁAW, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) LOST-PUB
(510), (511) 43 Usługi barowe, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem produktami i transportem, Usługi re-
stauracyjne.

(210) 529917 (220) 2021 06 07
(731) SYNERGIA.PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIERUCHOMOŚCI synergia.plus

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Fakturowanie, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, 
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing - do-
radztwo biznesowe, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama ko-
respondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci 

komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, Telemarketing, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich - zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Usługi agencji 
ubezpieczeniowej, Agencje nieruchomości, Usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, Administrowanie domami 
czynszowymi, Agencje kredytowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czyn-
szu, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, Udostępnianie informacji finanso-
wych za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finan-
sowych, Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach 
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 
Wycena nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem po-
wierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania - mieszka-
nia, Zarządzanie nieruchomością, 42 Platforma jako usługa 
[PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy 
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizual-
nych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] 
umożliwiająca wystawianie przez usługodawców ofert 
w szczególności związanych z nieruchomościami oraz orga-
nizująca współpracujących specjalistów, Tworzenie platform 
internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] służące do wystawiania przez 
usługodawców ofert w szczególności związanych z nieru-
chomościami oraz organizujące współpracujących specja-
listów, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradz-
two komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Digitalizacja 
dokumentów - skanowanie, Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa internetowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja 
fizyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach pu-
blikacji oprogramowania, Opracowywanie platform kompu-
terowych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Przechowywanie 
danych elektronicznych, Tworzenie i projektowanie indek-
sów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich - usługi informatyczne, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie za-



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2021

pasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi 
graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi kartograficzne, Usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 529918 (220) 2021 06 07
(731) SCENETECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 06.19.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 26.04.04, 26.04.13, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego służące do od-
bywania wirtualnych wycieczek oraz nauki języków obcych, 
Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne służące do odbywania 
wirtualnych wycieczek oraz nauki języków obcych, Oprogra-
mowanie, Oprogramowanie służące do odbywania wirtual-
nych wycieczek oraz nauki języków obcych.

(210) 529934 (220) 2021 06 08
(731) KROKUS PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW 

CZESŁAW CARYK SPÓŁKA JAWNA, Pająków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eat&eat

(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych.

(210) 529935 (220) 2021 06 08
(731) BRUD BOGUSŁAW PPHU BOLAND, Łąka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boland 1

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich.

(210) 529940 (220) 2021 06 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE 

GAZOL WINCENTY WYSOKIŃSKI MIROSŁAW 
WYSOKIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Międzyrzec Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZOL

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Gaz płynny, Propan, Propan-butan do celów 
przemysłowych, Gazy skroplone do pojazdów z silnikiem 
napędowym, Paliwa do celów grzewczych, Paliwa samo-
chodowe, Paliwa płynne, Paliwa gazowe, 6 Butle metalowe 
na gaz, Pojemniki na paliwo płynne metalowe, Butle meta-
lowe na gazy sprężone, Kołnierze metalowe, Zbiorniki meta-
lowe do transportu gazów sprężonych, Zbiorniki metalowe 
do transportu gazów skroplonych, Krany, kurki do beczek 
metalowe, Metalowe zawory regulujące inne niż części ma-
szyn, 9 Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do wykrywania 
gazu, Reduktory ciśnienia, Elektryczne zawory regulujące, 
Gazomierze, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej - elektrownie fotowoltaiczne, Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, 11 Cysterny, Podgrzewacze 
wody, Kotły grzewcze, Kuchenki gazowe, Palniki gazowe, 
Regulatory gazowe, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Instalacje i urządzenia do prze-
chowywania gazu, Akcesoria regulujące i zabezpieczające 
do urządzeń gazowych, 37 Montaż instalacji gazowych, Na-
prawa i konserwacja instalacji gazowych, Montaż i konser-
wacja instalacji fotowoltaicznych, 39 Usługi dystrybucji gazu 
płynnego, Przewóz gazu płynnego, Składowanie gazu płyn-
nego, Wynajem zbiorników do przewozu gazu, Wynajem 
zbiorników do przewozu i składowania gazu, Napełnianie 
butli gazem, 42 Doradztwo w zakresie instalacji gazowych, 
Projektowanie instalacji gazowych, Sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 529944 (220) 2021 06 08
(731) SANA PEDIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANA PEDIBUS

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do badania pacjenta i pro-
jektowania wkładek i obuwia ortopedycznego, 10 Wkładki 
ortopedyczne do obuwia, obuwie ortopedyczne - buty, 
klapki, sandały.

(210) 529988 (220) 2021 06 08
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Zielony kredyt hipoteczny
(510), (511) 16 Materiały drukowane, w szczególności biule-
tyny, komunikaty prasowe, prospekty, ulotki, broszury, nalep-
ki, afisze, plakaty, listy informacyjne, Karty: kredytowe, debe-
towe, rabatowe, bankowe z tworzyw sztucznych, 35 Usługi 
reklamowe na rzecz osób trzecich, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, Korespondencja 
reklamowa, Pomoc w zarządzaniu dla przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych, w szczególności w związku 
z factoringiem, w zarządzaniu przedsięwzięciami w celu za-
pewnienia zgodności ich działalności gospodarczej z norma-
mi dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki zasobami 
naturalnymi, kierunkami zrównoważonego rozwoju, Bieżące 
doradztwo w zakresie poszukiwania sponsorów wspomaga-
jących działalność gospodarczą związaną z zieloną gospo-
darką zrównoważonym rozwojem i dostosowaniem działal-
ności gospodarczej do kryteriów proekologicznych, w szcze-
gólności w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii, 
energooszczędności, modernizacji i wymiany źródeł ciepła, 
Analizy i prognozy ekonomiczne, Opracowania rynkowe, 
Usługi informacyjne i doradztwo bilansowe, ekonomiczne, 
handlowe w zakresie zarządzania przedsiębiorczością do-
stępne w szczególności drogą teleinformatyczną poprzez 
siec informatyczną przez Internet, Intranet i extranet, Kompu-
terowe zarządzanie plikami, bankami i bazami danych infor-
matycznych, Zarządzanie administracyjne wierzytelnościami 
handlowymi i kontami klientów, 36 Transakcje finansowe, 
Bankowość w szczególności bankowość on-line, Majątek nie-
ruchomy, Ubezpieczenia, Doradztwo w zakresie finansów, 
bankowości, nieruchomości, Usługi kredytowe świadczo-
ne online lub z opóźnieniem za pośrednictwem systemów 
przetwarzania danych, komputerowych baz danych lub sieci 
komputerowych lub teleinformatycznych, w tym światowej 
sieci internetowej, Udzielanie kredytów konsumenckich 
i usługi w zakresie operacji kredytowych, umowy kredyto-
we w szczególności w zakresie zapewnienia zgodności in-
westycji i działalności gospodarczej z normami dotyczącymi 
ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi, kie-
runkami zrównoważonego rozwoju , Usługi w zakresie ubez-
pieczenia kredytów, Obsługa kart bankowych, kart płatni-
czych, kart kredytowych, kart debetowych, Wydawanie kart 
bankowych, kart płatniczych, kart kredytowych, kart debeto-
wych, Usługi w zakresie kart stałego klienta wyposażonych 
w funkcję płatniczą, kredytową lub debetową, Operacje ban-
kowe, finansowe i pieniężne on-line realizowane poprzez 
sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne sieci informatycz-
ne, Informacje bankowe, finansowe i monetarne dostępne 
głównie drogą teleinformatyczną poprzez sieć informa-
tyczną poprzez sieć Internet, Intranet i ekstranet, Tworzenie 
kapitału i zarządzanie tym kapitałem, Inwestycje finansowe 
związane z zieloną gospodarką w zakresie zrównoważone-
go rozwoju, transformacji ekologicznej, ochrony środowiska, 
odpowiedzialności za zarządzanie zasobami naturalnymi, Fi-
nansowanie projektów z zakresu zielonej gospodarki, zrów-
noważonego rozwoju, transformacji ekologicznej, ochrony 
środowiska, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie: 
sytuacji finansowej i zdolności finansowych przedsiębiorstw, 
w szczególności w zakresie struktury finansowej, kapitału, za-
dłużenia, wypłacalności, możliwości zadłużania, zdolności fi-
nansowania, siły finansowej przedsiębiorstw, Analizy, eksper-
tyzy, wyceny, weryfikacje i prognozy finansowe w dziedzinie 
obsługi finansowej umów związanych z przedsięwzięciami 
w zakresie: zapewnienia zgodności z normami dotyczącymi 
ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi, kie-
runkami zrównoważonego rozwoju, dostępne głównie dro-

gą teleinformatyczną poprzez sieć informatyczną poprzez 
sieć Internet, Intranet i ekstranet, Pokrywanie wierzytelności, 
dostępne w szczególności drogą teleinformatyczną, poprzez 
sieć informatyczną przez Internet, Intranet i ekstranet, Usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie finansów, 
operacji bankowych, monetarnych, kredytowych, ubezpie-
czeniowych, Zarządzanie finansowe rachunkami klientów, 
Zarządzanie finansowe umowami factoringowymi, Zarzą-
dzanie finansowe wierzytelnościami handlowymi, Sponso-
ring finansowy, charytatywna zbiórka pieniędzy, finansowa-
nie szkół, udzielanie stypendiów dla studentów- wszystkie 
te usługi związane z zieloną gospodarką zrównoważonego 
rozwoju, transformacji ekologicznej, ochrony środowiska, 
odpowiedzialności za zarządzanie zasobami naturalnymi, Fi-
nansowanie projektów z zakresu zielonej gospodarki, zrów-
noważonego rozwoju, transformacji ekologicznej, ochrony 
środowiska, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, 41 Edukacja i szkolenia, instytucje edukacyj-
ne, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, 
kongresów, konferencji, szkoleń, imprez charytatywnych, 
wszystkie te usługi związane z zieloną gospodarką zrów-
noważonego rozwoju, transformacji ekologicznej, ochrony 
środowiska, odpowiedzialne zarządzanie zasobami natu-
ralnymi, 44 Doradztwo i pomoc w zakresie przestrzegania 
norm dotyczących zielonej gospodarki, zrównoważonego 
rozwoju, transformacji ekologicznej, ochrony środowiska, 
odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi 
w zakresie rolnictwa.

(210) 529992 (220) 2021 06 08
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas GreenUP
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe i programy 
komputerowe do rozpoznawania śladu wodnego i węglo-
wego w nabywanych produktach i/lub świadczonych usłu-
gach, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami, Przeno-
śne aplikacje, oprogramowanie do przesyłania informacji 
o wielkości śladu wodnego i węglowego w nabywanych 
produktach, Aplikacje do pobrania do użytku z telefona-
mi komórkowymi do mierzenia zawartości śladu wodnego 
i węglowego w produktach dostępnych w obrocie, 16 Afisze, 
Plakaty, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Nalep-
ki, naklejki [materiały piśmienne], Broszury, Kartki na zapiski, 
Plansze, Materiały drukowane w postaci ulotek i katalogów, 
35 Doradztwo, konsultacje oraz dostarczanie informacji han-
dlowych, w zakresach związanych z podażą i popytem pro-
duktów spełniających kryteria dotyczące zawartości śladu 
wodnego i węglowego w oferowanych w handlu produk-
tach przystosowanych do spełnienia uwarunkowań zrówno-
ważonego rozwoju, Promocja i reklama na rzecz przedsię-
biorców oferujących swoje produkty opatrzone gwarancją 
spełniania kryteriów i norm dotyczących zawartości śladu 
wodnego i węglowego w ofercie rynkowej, 36 Sponsorowa-
nie programów do rozpoznawania śladu wodnego i węglo-
wego w nabywanych produktach i/lub świadczonych usłu-
gach, Usługi w zakresie transakcji finansowych, w szczegól-
ności udostępnianie bezpiecznych transakcji handlowych 
i opcji płatniczych związanych z rozpoznawaniem śladu 
wodnego i węglowego w produktach oferowanych w ob-
rocie rynkowym, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe 
związane z transakcjami handlowymi w obrocie towarami 
spełniającymi kryteria dopuszczalnej zawartości śladu wod-
nego i węglowego w ofercie rynkowej, Usługi informacyjne 
dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej 
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bazy danych lub Internetu, 38 Zapewnianie dostępu do baz 
danych, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze trans-
misji elektronicznej, Przesyłanie wiadomości, Przydzielanie 
dostępu do baz danych w Internecie, Pośrednictwo w prze-
syłaniu zamówień drogą elektroniczną na produkty z gwa-
rancją spełnienia kryteriów dotyczących dopuszczalnych 
zawartości śladu węglowego i wodnego, 41 Organizacja 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń i konferencji w dziedzinie 
rozpoznawania, pomiarów i kontroli zawartości dopuszczal-
nego śladu wodnego i węglowego w oferowanych w obro-
cie towarach.

(210) 529993 (220) 2021 06 07
(731) WUNSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKA REGIONALNA ADAM GESSLER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 530014 (220) 2021 06 09
(731) DRYCON PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRYCON

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Nadzór budowlany, Kon-
sultacje budowlane, Informacja budowlana, Usługi doradz-
twa budowlanego, 42 Projektowanie budowlane, Opraco-
wywanie projektów technicznych do projektów budowla-
nych, Opracowywanie projektów budowlanych, Doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
Kontrola jakości materiałów budowlanych.

(210) 530051 (220) 2021 06 10
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUITUSIE - PEŁNE SMAKÓW -

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.02, 
26.11.12

(510), (511) 29 Przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, 
Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane pikle, 
składniki warzywne do sporządzania zup, galaretki owoco-
we, konfitury, dżemy, Bakalie i ich mieszanki, skórki z owo-
ców kandyzowane, chipsy na bazie warzyw, chipsy na bazie 
owoców, daktyle, migdały preparowane, orzechy preparo-
wane, orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki, pestki 
słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, soki owocowe 
i warzywne do gotowania (ekstrakty), 30 Przekąski z pieczy-
wa chrupkiego, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydzia-
ne w czekoladzie, draże kukurydziane, draże kukurydziane 
w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki zbożowe, płatki 
śniadaniowe, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty 
zbożowe zawarte w tej klasie, wyroby cukiernicze i czeko-
ladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki 
mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby ja-
dalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekładane, 
torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, ba-
tony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, czeko-
ladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki owocowe 
[słodycze], lody, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła su-
szone, zioła przetworzone, przyprawy, miód, sosy do sałatek.

(210) 530052 (220) 2021 06 10
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUPNIJ KULKĘ FRUITUSIE

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki 
kukurydziane, chrupki kukurydziane w czekoladzie, draże ku-
kurydziane, draże kukurydziane w czekoladzie, chrupki sero-
we, chrupki zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze 
na bazie zbóż, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i cze-
koladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszan-
ki mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby ja-
dalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekładane, 
torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, ba-
tony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, czeko-
ladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki owocowe 
[słodycze], lody, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła su-
szone, zioła przetworzone, przyprawy, miód, sosy do sałatek.

(210) 530124 (220) 2021 06 11
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 

Eskisehir, TR
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETI Dare with DARK CHOCOLATE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 30 Ciasteczka, Czekoladki, Ciastka, Krakersy, Wa-
felki, Ciasta, Tarty (z owocami), Desery, mianowicie desery 
piekarnicze, desery na bazie mąki i czekolady, Chleb, prażone 
ziarna, Owies łuskany, Płatki śniadaniowe, Lody.

(210) 530140 (220) 2021 06 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TULA TROSKLIWI Z NATURY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.06, 03.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwie-
rząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do usu-
wania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy i witaminy dla zwie-
rząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domo-
wych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka 
dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwie-
rząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt 
[uprząż], Smycze dla zwierząt domowych, Odzież dla zwie-
rząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla 
zwierząt domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obrocz-
niaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki 
dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, 
Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z wło-
sia dla zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt do-
mowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt do-
mowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt 
domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla 
zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domo-
wych, Miski dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
Koryta do picia dla zwierząt, Szczotki do zębów dla zwierząt, 
Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Miski 
dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta do karmienia 
zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szu-
felki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki 
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści 
zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, 
Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 

Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy dla zwie-
rząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt 
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzuca-
nia piłek dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt do-
mowych wykonane ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt 
domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Napoje dla zwie-
rząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściół-
kę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona 
dla zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych 
zwierząt.

(210) 530141 (220) 2021 06 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TULA

(531) 03.01.06, 03.01.08, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produk-
ty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla 
zwierząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki 
do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, 
Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy i witami-
ny dla zwierząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na od-
chody zwierząt domowych, Torebki z papieru na odchody 
zwierząt domowych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla 
zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Wor-
ki do karmienia zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, 
Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Smycze dla zwierząt domo-
wych, Odzież dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt 
domowych, Kokardy dla zwierząt domowych, Nosidełka 
dla zwierząt [torby], Elektroniczne obroże dla zwierząt do-
mowych, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Maski przeciw 
muchom dla zwierząt, Obroczniaki [worki służące karmie-
niu zwierząt], Obroże dla zwierząt domowych zawierające 
informacje medyczne, 21 Szczotki dla zwierząt domowych, 
Kuwety dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji 
zwierząt domowych, Szczotki z włosia dla zwierząt, Pojem-
niki na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektryczne 
szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Pojemniki [ku-
wety] na nieczystości dla zwierząt domowych, Pojemniki 
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywa-
nia karmy dla zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów 
dla zwierząt domowych, Żłoby dla zwierząt, Grzebienie dla 
zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt 
domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Grzebienie 
przeznaczone dla zwierząt domowych, Koryta do picia dla 
zwierząt, Szczotki do zębów dla zwierząt, Zautomatyzo-
wane kuwety dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt 
domowych, automatyczne, Koryta do karmienia zwierząt 
gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki karmy dla 
zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szufelki 
do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki 
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści 
zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domo-
wych, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, nieme-
talowe, Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy 
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dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki 
dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, Automaty 
do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, Zabawki dla 
zwierząt domowych wykonane ze sznurka, Gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma 
dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, 
Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, 
Napoje dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syn-
tetyczny pokarm dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, 
Materiały na podściółkę dla zwierząt, Świeża karma dla 
zwierząt, Karma mrożona dla zwierząt (w postaci lodów), 
Ściółka i słoma dla małych zwierząt.

(210) 530218 (220) 2021 06 14
(731) PRANGA NIKOLA, Strzebielino-Osiedle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aloha atelier piękna

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 530220 (220) 2021 06 11
(731) CHAUDHRY ISRAR ZARATEX, Janki
(540) (znak słowny)
(540) ZARATEX HOME TEXTILE
(510), (511) 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, wyroby tek-
stylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, wyro-
by z bawełny, tkaniny bawełniane i bawełnopodobne suro-
we, pościel, prześcieradła, ręczniki, poszewki, bielizna poście-
lowa, tekstylia hotelowe, ścierki kuchenne, 25 Szlafroki.

(210) 530221 (220) 2021 06 11
(731) CHAUDHRY ISRAR ZARATEX, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZARATEX HOME TEXTILE

(531) 09.01.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, wyroby tek-
stylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, wyro-
by z bawełny, tkaniny bawełniane i bawełnopodobne suro-
we, pościel, prześcieradła, ręczniki, poszewki, bielizna poście-
lowa, tekstylia hotelowe, ścierki kuchenne, 25 Szlafroki.

(210) 530224 (220) 2021 06 14
(731) NOSKE ŁUKASZ BEE IT, Kruszewnia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) YellowWall

(531) 02.09.04, 04.05.03, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Projektory, Książki audio, Książki dźwiękowe, 
Książki elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne 
do pobrania z dziedziny nauki gry w golfa, Książki w for-
macie cyfrowym do pobierania z Internetu, Płyty CD-ROM 
zawierające elektroniczne książki telefoniczne, Książki za-
pisane na taśmach, Książki zapisane na płytach, Akumu-
latory do projektorów, Kable interfejsu multimedialnego 
o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Kable zasilające 
do projektorów, Miniaturowe projektory, Piloty do projekto-
rów, Projektory ciekłokrystaliczne [LCD], Projektory cyfrowe, 
Projektory do edycji filmów, Projektory do kina domowego, 
Projektory dźwięku, Projektory filmowe, Projektory hologra-
ficzne, Projektory kinowe, Projektory LCD [ciekłokrystaliczne], 
Projektory multimedialne, Projektory planetarne, Projektory 
profilowe, Projektory wideo, Projektory przenośne, Projekto-
ry z automatyczną regulacją ostrości, Projektory z automa-
tycznym ustawianiem ostrości, Soczewki do projektorów, 
Torby specjalnie przystosowane do projektorów, Przezrocza 
[fotografia], Przezrocza fotograficzne, Przezrocza fotograficz-
ne (Ramki do -), Przezrocza fotograficzne [slajdy], Przezrocza 
kinematograficzne, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowy-
mi, Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
Edukacyjne aplikacje na tablety, Mobilne aplikacje, Oprogra-
mowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Muzyka cyfro-
wa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, Na-
grania wideo z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, do pobra-
nia, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka cy-
frowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, 
Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach 
internetowych MP3, Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cy-
frowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Interne-
tu, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Filmy animowane, 
Filmy do pobrania, Filmy do przezroczy naświetlone, Filmy 
fotograficzne [naświetlone], Filmy kinematograficzne, Filmy 
o zwiększonej czułości, naświetlone, Filmy rysunkowe ani-
mowane, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy 
światłoczułe [naświetlone], Czułe filmy reprograficzne [na-
świetlone], Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów 
kinematograficznych, Filmy [błony] naświetlone, Nośniki fo-
toczułe [filmy, naświetlone], Nośniki fotograficzne [filmy, na-
świetlone], Urządzenia do przeglądania przezroczy na kliszy, 
Naświetlone klisze, Naświetlone klisze o podwyższonej czu-
łości, Czułe klisze reprograficzne [naświetlone], 28 Projektory 
zabawkowe, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne 
zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne urządzenia do gier 
edukacyjnych dla dzieci, 41 Wydawanie audiobooków, Mu-
zyczne usługi wydawnicze, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Pisanie scenariuszy, Programowa-
nie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publi-
kacja podręczników użytkownika, Publikacja treści redak-
cyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie czasopism 
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elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Interne-
cie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych 
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, Publikowanie gazet, periodyków, ka-
talogów i broszur, Publikowanie książek, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, 
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek in-
struktażowych, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie 
książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek, 
magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie książek 
związanych z rozrywką, Publikowanie książek związanych 
z technologią informacyjną, Publikowanie książek związa-
nych z programami telewizyjnymi, Publikowanie literatury 
instruktażowej, Publikowanie magazynów konsumenckich, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publiko-
wanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów 
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Pu-
blikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multi-
mediów, Publikowanie opowiadań, Publikowanie piosenek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowa-
nie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie tekstów, 
Redagowanie tekstów pisanych, Świadczenie usług w za-
kresie studiów nagrań wideo, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publi-
kacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce 
ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów 
i powieści graficznych nie do pobrania, Udostępnianie po-
wieści graficznych online, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Usługi 
pisania blogów, Usługi wydawnicze, Usługi w zakresie publi-
kowania online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi 
w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi świad-
czone przez agencje literackie, Usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozryw-
kowego, Usługi pisania tekstów, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakre-
sie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze, 
z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośred-
nictwem środków skomputeryzowanych, Usługi związane 
z pisaniem scenariuszy, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie cza-
sopism, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon.

(210) 530231 (220) 2021 06 14
(731) NEW DATA MINING SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libertów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-DMS

(531) 26.15.09, 24.17.09, 20.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w od-
niesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi in-
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone 
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, 42 Administracja serwerów, Administrowa-
nie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Ak-
tualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów 
komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego 
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania 
zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania sys-
temów komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące 
technologii, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych 
aplikacji komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo 
komputerowe, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Doradztwo specjalistyczne doty-
czące oprogramowania komputerowego, Doradztwo specja-
listyczne związane z programowaniem komputerowym, Do-
radztwo techniczne związane z programowaniem kompute-
rów, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i uży-
waniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne związane 
z używaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie integra-
cji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie opro-
gramowania zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach 
komputerów, Doradztwo w sprawach oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz 
danych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych 
i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
i opracowywania oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron interne-
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towych, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Do-
radztwo związane z aktualizacją oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo związane z konserwacją oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo związane z odzyskiwaniem 
danych komputerowych, Doradztwo związane z oprogramo-
waniem do systemów komunikacyjnych, Doradztwo związa-
ne z projektowaniem i opracowywaniem programów opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z projek-
towaniem i opracowywaniem programów komputerowych 
baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów komputerowych, Doradztwo związa-
ne z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworze-
niem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo 
związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, 
Dostarczanie raportów z zakresu Informatyki, Elektroniczne 
przechowywanie plików i dokumenty, Hosting aplikacji Inte-
raktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji 
multimedialnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, 
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramo-
wania do dostępu do Internetu, Instalacja i konserwacja opro-
gramowania baz danych, Instalacja i utrzymanie programów 
komputerowych, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania 
komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, 
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, 
Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowe-
go, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalowa-
nie programów komputerowych, Instalowanie stron interne-
towych w Internecie na rzecz osób trzecich, Integracja opro-
gramowania komputerowego, Integracja systemów i sieci 
komputerowych, Kompilacja informacji związanych z techno-
logią informacyjną, Kompilacja informacji związanych z syste-
mami informacyjnymi, Kompilacja programów do przetwa-
rzania danych, Kompilacja programów komputerowych, 
Kompilacja stron internetowych, Konfiguracja oprogramowa-
nia komputerowego, Konfiguracja sieci komputerowych 
za pomocą oprogramowania, Konfiguracja sprzętu kompute-
rowego za pomocą oprogramowania, Konfiguracja systemów 
i sieci komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogra-
mowania do systemów komunikacyjnych, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowa-
nia do przetwarzania danych, Modyfikowanie programów 
komputerowych, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitoring systemów siecio-
wych, Monitorowanie zanieczyszczonych terenów, Naprawa 
[konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowe-
go, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa 
uszkodzonych programów komputerowych, Ocena wydajno-
ści systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, 
Odtwarzanie baz danych, Odzyskiwanie danych komputero-
wych, Opracowanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego do baz danych, Opracowywanie i two-
rzenie komputerowych programów przetwarzania danych, 

Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania komputero-
wego dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do użytku z programowalnymi sterownikami, Opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do tworzenia 
elektronicznych przewodników po programach telewizyj-
nych, Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Opra-
cowywanie oprogramowania systemowego, Opracowywa-
nie programów do komputerów, Opracowywanie progra-
mów do danych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań 
oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkow-
ników Internetu, Opracowywanie sieci komputerowych, 
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywa-
nie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie syste-
mów przechowywania danych, Opracowywanie technologii 
zabezpieczeń sieci elektronicznych, Oprogramowanie kom-
puterowe (Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe 
(Wypożyczanie -), Oprogramowanie komputerowe (Aktuali-
zacja -), Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Pisanie 
na zamówienie programów komputerowych, oprogramowa-
nia i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie i projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Pisanie i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące komputerów, Profesjonalne usługi do-
radcze w zakresie sprzętu komputerowego, Programowanie 
animacji komputerowych, Programowanie aplikacji multime-
dialnych, Programowanie komputerów, Programowanie kom-
puterów i konserwacja programów komputerowych, Progra-
mowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci 
i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowa-
nia do opracowywania stron Internetowych, Programowanie 
oprogramowania do Importowania danych i zarządzania 
nimi, Programowanie stron Internetowych, Projektowanie baz 
danych, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron 
internetowych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywa-
nie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie baz 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do sterowania procesami, Projektowanie 
i opracowywanie programów zabezpieczających przed za-
grożeniami Internetowymi, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do przetwarzania tek-
stów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, Projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie stron 
głównych i stron Internetowych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów komputerowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz da-
nych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania anty-
wirusowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów oprogramowania sprzętowego, Projekto-
wanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron in-
ternetowych, Projektowanie kodów komputerowych, Projek-
towanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania systemo-



Nr  ZT31/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 45

wego, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz 
danych, Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projek-
towanie systemów komputerowych, Projektowanie, tworze-
nie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie online 
oprogramowania nie do pobrania, Udzielanie Informacji 
na temat komputerów, Udzielanie informacji na temat projek-
towania i opracowywania oprogramowania systemów i sieci 
komputerowych, Udzielanie informacji technicznych w zakre-
sie komputerów, Udzielanie informacji w dziedzinie opraco-
wywania oprogramowania komputerowego, Udzielanie in-
formacji w dziedzinie projektowania oprogramowania kom-
puterowego, Udzielanie informacji w zakresie programowania 
komputerów, Usługi analityczne w zakresie komputerów, 
Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów infor-
macyjnych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów 
komputerowych, Usługi doradcze dotyczące oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi doradcze dotyczące programów 
komputerowych, Usługi doradcze dotyczące programowania 
komputerów, Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci in-
formatycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem oprogramowania komputerowe-
go, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowa-
niem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z integracją systemów komputerowych, Usługi do-
radcze i informacyjne związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w odnie-
sieniu do sprzętu komputerowego, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Usługi informacyjne w zakresie komputerów, 
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci kom-
puterowych, Usługi informacyjne związane z opracowywa-
niem systemów komputerowych, Usługi projektowania syste-
mów komputerowych, Usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie grafiki kom-
puterowej, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi 
w zakresie projektowania witryn internetowych, Usługi w za-
kresie testów wspomaganych komputerowo, Usługi w zakre-
sie wspomaganego komputerem projektowania techniczne-
go, Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapaso-
wych komputera, Usługi związane z opracowywaniem baz 
danych, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Utrzymanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Utrzymywa-
nie baz danych, Utrzymywanie zapisów komputerowych, Za-
rządzanie projektami komputerowymi, Zdalne administrowa-
nie serwerem.

(210) 530232 (220) 2021 06 14
(731) NEW DATA MINING SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libertów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-DMS

(531) 20.05.07, 24.17.09, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w od-
niesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi in-
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone 
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, 42 Administracja serwerów, Administrowa-
nie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Ak-
tualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów 
komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego 
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania 
zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania sys-
temów komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące 
technologii, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych 
aplikacji komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo 
komputerowe, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Doradztwo specjalistyczne doty-
czące oprogramowania komputerowego, Doradztwo specja-
listyczne związane z programowaniem komputerowym, Do-
radztwo techniczne związane z programowaniem kompute-
rów, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i uży-
waniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne związane 
z używaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie integra-
cji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie opro-
gramowania zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach 
komputerów, Doradztwo w sprawach oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz 
danych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych 
i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
i opracowywania oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron interne-
towych, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Do-
radztwo związane z aktualizacją oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo związane z konserwacją oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo związane z odzyskiwaniem 
danych komputerowych, Doradztwo związane z oprogramo-
waniem do systemów komunikacyjnych, Doradztwo związa-
ne z projektowaniem i opracowywaniem programów opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z projek-
towaniem i opracowywaniem programów komputerowych 
baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów komputerowych, Doradztwo związa-
ne z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworze-
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niem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo 
związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, 
Dostarczanie raportów z zakresu Informatyki, Elektroniczne 
przechowywanie plików i dokumenty, Hosting aplikacji Inte-
raktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji 
multimedialnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, 
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramo-
wania do dostępu do Internetu, Instalacja i konserwacja opro-
gramowania baz danych, Instalacja i utrzymanie programów 
komputerowych, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania 
komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, 
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, 
Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowe-
go, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalowa-
nie programów komputerowych, Instalowanie stron interne-
towych w Internecie na rzecz osób trzecich, Integracja opro-
gramowania komputerowego, Integracja systemów i sieci 
komputerowych, Kompilacja informacji związanych z techno-
logią informacyjną, Kompilacja informacji związanych z syste-
mami informacyjnymi, Kompilacja programów do przetwa-
rzania danych, Kompilacja programów komputerowych, 
Kompilacja stron internetowych, Konfiguracja oprogramowa-
nia komputerowego, Konfiguracja sieci komputerowych 
za pomocą oprogramowania, Konfiguracja sprzętu kompute-
rowego za pomocą oprogramowania, Konfiguracja systemów 
i sieci komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogra-
mowania do systemów komunikacyjnych, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowa-
nia do przetwarzania danych, Modyfikowanie programów 
komputerowych, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitoring systemów siecio-
wych, Monitorowanie zanieczyszczonych terenów, Naprawa 
[konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowe-
go, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa 
uszkodzonych programów komputerowych, Ocena wydajno-
ści systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, 
Odtwarzanie baz danych, Odzyskiwanie danych komputero-
wych, Opracowanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego do baz danych, Opracowywanie i two-
rzenie komputerowych programów przetwarzania danych, 
Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania komputero-
wego dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do użytku z programowalnymi sterownikami, Opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do tworzenia 
elektronicznych przewodników po programach telewizyj-
nych, Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Opra-
cowywanie oprogramowania systemowego, Opracowywa-
nie programów do komputerów, Opracowywanie progra-
mów do danych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań 
oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkow-

ników Internetu, Opracowywanie sieci komputerowych, 
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywa-
nie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie syste-
mów przechowywania danych, Opracowywanie technologii 
zabezpieczeń sieci elektronicznych, Oprogramowanie kom-
puterowe (Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe 
(Wypożyczanie -), Oprogramowanie komputerowe (Aktuali-
zacja -), Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Pisanie 
na zamówienie programów komputerowych, oprogramowa-
nia i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie i projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Pisanie i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące komputerów, Profesjonalne usługi do-
radcze w zakresie sprzętu komputerowego, Programowanie 
animacji komputerowych, Programowanie aplikacji multime-
dialnych, Programowanie komputerów, Programowanie kom-
puterów i konserwacja programów komputerowych, Progra-
mowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci 
i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowa-
nia do opracowywania stron Internetowych, Programowanie 
oprogramowania do Importowania danych i zarządzania 
nimi, Programowanie stron Internetowych, Projektowanie baz 
danych, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron 
internetowych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywa-
nie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie baz 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do sterowania procesami, Projektowanie 
i opracowywanie programów zabezpieczających przed za-
grożeniami Internetowymi, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do przetwarzania tek-
stów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, Projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie stron 
głównych i stron Internetowych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów komputerowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz da-
nych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania anty-
wirusowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów oprogramowania sprzętowego, Projekto-
wanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron in-
ternetowych, Projektowanie kodów komputerowych, Projek-
towanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania systemo-
wego, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz 
danych, Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projek-
towanie systemów komputerowych, Projektowanie, tworze-
nie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie online 
oprogramowania nie do pobrania, Udzielanie Informacji 
na temat komputerów, Udzielanie informacji na temat projek-
towania i opracowywania oprogramowania systemów i sieci 
komputerowych, Udzielanie informacji technicznych w zakre-
sie komputerów, Udzielanie informacji w dziedzinie opraco-
wywania oprogramowania komputerowego, Udzielanie in-
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formacji w dziedzinie projektowania oprogramowania kom-
puterowego, Udzielanie informacji w zakresie programowania 
komputerów, Usługi analityczne w zakresie komputerów, 
Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów infor-
macyjnych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów 
komputerowych, Usługi doradcze dotyczące oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi doradcze dotyczące programów 
komputerowych, Usługi doradcze dotyczące programowania 
komputerów, Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci in-
formatycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem oprogramowania komputerowe-
go, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowa-
niem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z integracją systemów komputerowych, Usługi do-
radcze i informacyjne związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w odnie-
sieniu do sprzętu komputerowego, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Usługi informacyjne w zakresie komputerów, 
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci kom-
puterowych, Usługi informacyjne związane z opracowywa-
niem systemów komputerowych, Usługi projektowania syste-
mów komputerowych, Usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie grafiki kom-
puterowej, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi 
w zakresie projektowania witryn internetowych, Usługi w za-
kresie testów wspomaganych komputerowo, Usługi w zakre-
sie wspomaganego komputerem projektowania techniczne-
go, Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapaso-
wych komputera, Usługi związane z opracowywaniem baz 
danych, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Utrzymanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Utrzymywa-
nie baz danych, Utrzymywanie zapisów komputerowych, Za-
rządzanie projektami komputerowymi, Zdalne administrowa-
nie serwerem.

(210) 530374 (220) 2021 06 17
(731) SULINPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne, 
Wody gazowane, Wody źródlane, Preparaty do wytwarzania 
wody mineralnej, Preparaty do produkcji wody gazowanej, 
35 Doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją 
i dystrybucją napojów bezalkoholowych, zwłaszcza wody, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Organizowanie wystaw, targów, pokazów w celach handlo-

wych lub reklamowych, Usługi dotyczące sprzedaży napo-
jów bezalkoholowych zwłaszcza wody mineralnej, Publiko-
wanie tekstów sponsorowanych, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), Usługi 
dotyczące zaopatrzenia osób trzecich, zwłaszcza w wodę 
w szklanych butelkach zwrotnych, 39 Usługi dotyczące trans-
portu i dystrybucji napojów bezalkoholowych, zwłaszcza 
wody, Magazynowanie butelek i pojemników na wodę, Pa-
kowanie towarów, Składowanie towarów, 41 Organizowanie 
konferencji, szkoleń, zjazdów, seminariów, sympozjów z za-
kresu wytwarzania (technologia i produkcja) oraz dystrybucji 
wody, Publikowanie tekstów, innych niż reklamowe.

(210) 530415 (220) 2021 06 17
(731) CAPS APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CA Challenge
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 Elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane 
zabawki elektroniczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabaw-
ki zdalnie sterowane, 36 Ubezpieczenia, Działalność finanso-
wa, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządza-
niem inwestycjami w majątek nieruchomy.

(210) 530453 (220) 2021 06 18
(731) AIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) AIS
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Nagrane programy 
komputerowe, Programy na smartfony, Interaktywne multi-
medialne programy komputerowe, Programy komputerowe 
do pobrania, Programy do przetwarzania danych, Programy 
komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Interne-
tu, Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwię-
ku i wideo, Programy komputerowe do korzystania z Inter-
netu i sieci www, 35 Komputerowe przetwarzanie danych, 
Komputerowe zarządzanie bazami danych, Zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, Kompilacja komputero-
wych baz danych, Tworzenie komputerowych baz danych, 
Usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakre-
su działalności gospodarczej, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputero-
wego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, 42 Programowanie komputerów, Testowa-
nie programów komputerowych, Aktualizacja programów 
komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, 
Modyfikowanie programów komputerowych, Wynajem pro-
gramów komputerowych, Naprawa uszkodzonych progra-
mów komputerowych, Usługi aktualizacji programów kom-
puterowych, Naukowe usługi programowania komputerów, 
Sporządzanie raportów dotyczących programów kompu-
terowych, Instalacja i utrzymanie programów komputero-
wych, Badania w zakresie programowania komputerowe-
go, Sporządzanie raportów dotyczących programowania 
komputerowego, Programowanie komputerowe dla osób 
trzecich, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów 
komputerowych, Doradztwo techniczne związane z progra-
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mowaniem komputerów, Doradztwo specjalistyczne zwią-
zane z programowaniem komputerowym, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do użytku z programo-
walnymi sterownikami, Udostępnianie pomocy technicznej 
on-line dla użytkowników programów komputerowych, 
Zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników 
programów komputerowych, Uaktualnianie i adaptacja pro-
gramów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkow-
ników, Testowanie komputerów, Testowanie sprzętu infor-
matycznego, Testowanie sprzętu komputerowego, Usługi 
testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi te-
stowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Usługi w zakresie dostoso-
wywania oprogramowania komputerowego do potrzeb 
klienta, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych apli-
kacji komputerowych, Projektowanie baz danych, Utrzymy-
wanie baz danych, Opracowywanie baz danych, Projektowa-
nie programów komputerowych, Projektowanie systemów 
informatycznych.

(210) 530454 (220) 2021 06 18
(731) AIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIS.PL

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Nagrane programy 
komputerowe, Programy na smartfony, Interaktywne multi-
medialne programy komputerowe, Programy komputerowe 
do pobrania, Programy do przetwarzania danych, Programy 
komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Interne-
tu, Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwię-
ku i wideo, Programy komputerowe do korzystania z Inter-
netu i sieci www, 35 Komputerowe przetwarzanie danych, 
Komputerowe zarządzanie bazami danych, Zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, Kompilacja komputero-
wych baz danych, Tworzenie komputerowych baz danych, 
Usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakre-
su działalności gospodarczej, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputero-
wego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, 42 Programowanie komputerów, Testowa-
nie programów komputerowych, Aktualizacja programów 
komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, 
Modyfikowanie programów komputerowych, Wynajem pro-
gramów komputerowych, Naprawa uszkodzonych progra-
mów komputerowych, Usługi aktualizacji programów kom-
puterowych, Naukowe usługi programowania komputerów, 
Sporządzanie raportów dotyczących programów kompu-
terowych, Instalacja i utrzymanie programów komputero-
wych, Badania w zakresie programowania komputerowe-
go, Sporządzanie raportów dotyczących programowania 
komputerowego, Programowanie komputerowe dla osób 

trzecich, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów 
komputerowych, Doradztwo techniczne związane z progra-
mowaniem komputerów, Doradztwo specjalistyczne zwią-
zane z programowaniem komputerowym, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do użytku z programo-
walnymi sterownikami, Udostępnianie pomocy technicznej 
on-line dla użytkowników programów komputerowych, 
Zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników 
programów komputerowych, Uaktualnianie i adaptacja pro-
gramów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkow-
ników, Testowanie komputerów, Testowanie sprzętu infor-
matycznego, Testowanie sprzętu komputerowego, Usługi 
testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi te-
stowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Usługi w zakresie dostoso-
wywania oprogramowania komputerowego do potrzeb 
klienta, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych apli-
kacji komputerowych, Projektowanie baz danych, Utrzymy-
wanie baz danych, Opracowywanie baz danych, Projektowa-
nie programów komputerowych, Projektowanie systemów 
informatycznych.

(210) 530462 (220) 2021 06 17
(731) SZLAK MACIEJ, Orzeszyn
(540) (znak słowny)
(540) MONTANA
(510), (511) 25 Spodnie, swetry, t-shirt, czapki, szorty, skarpe-
ty, koszule, kurtka, rękawiczki, majtki, stroje kąpielowe.

(210) 530474 (220) 2021 06 18
(731) TERMOPIAN MAŁGORZATA BĘDKOWSKA SYLWESTER 

BĘDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OK TermoPiana

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Kauczuk, Gutaperka, Guma, Azbest, Mika, 
Materiał z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej 
do użytku w produkcji, Materiały uszczelniające i izolacyj-
ne, Materiały wypełniające z gumy, Materiały wypełniające 
z tworzyw sztucznych, Materiały wypełniające [zatykające], 
Elastyczne rury do celów izolacyjnych, 19 Materiały budow-
lane niemetalowe, Niemetalowe materiały na pokrycia da-
chowe, 37 Usługi budowlane, Usługi izolacyjne, Wykonywa-
nie izolacji dachów oraz renowacji napraw izolacji dachów, 
Napylanie i natryskiwanie powłok izolacyjnych na przegrody 
budowlane.

(210) 530475 (220) 2021 06 18
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) VINCETAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, 
Produkty lecznicze, Wyroby medyczne, Produkty lecznicze 
przeznaczone do leczenia chorób sercowo-naczyniowych 
i mózgowo-naczyniowych, Farmaceutyki stosowane w cho-
robach układu krążenia, Wyroby medyczne w postaci sub-
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stancji lub połączenia substancji stosowane w zaburzeniach 
krążenia, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania choro-
bom i zaburzeniom układu nerwowego, Produkty lecznicze 
w postaci tabletek, Produkty lecznicze w postaci kapsułek.

(210) 530492 (220) 2021 06 18
(731) ZAICHENKO VIKTOR WILIANDI, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILIANDI

(531) 24.09.02, 24.09.10, 27.05.01
(510), (511) 18 Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Ety-
kiety skórzane, Imitacje skóry, Materiał skórzany, Nici ze skóry, 
Obrobione lub półobrobione skóry, Opaski skórzane, Paski 
skórzane [inne niż odzież], Paski z imitacji skóry, Pasy na ra-
mię, Skóra i imitacja skóry, Skórzane etui na karty, Skórzane 
pasy na ramię, Torby na przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, Uprząż wykonana ze skóry, Paski skórza-
ne do bagażu, Paski pod brodę skórzane, Etui na karty kre-
dytowe (portfele), Etui na karty [portfele], Portfele, Portfele 
do przypinania na pasku, Portfele na karty wizytowe, Portfele 
skórzane, Torby i portfele skórzane, Portfele z przegródkami 
na karty, Portfele z metali szlachetnych, Portfele wraz z etui 
na karty, Torebki, portmonetki i portfele, Skórzane portfele 
na karty kredytowe, Portfele na kostkę, Portfele na nadgar-
stek, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele na karty 
kredytowe, Portfele na karty, Portfele damskie nie z metali 
szlachetnych, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, 25 Komplety skórzane, 
Męskie apaszki, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Paski, 
Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki 
jako odzież, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki.

(210) 530499 (220) 2021 06 18
(731) FRYCZ OLGA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUENESS

(531) 01.15.15, 03.09.03, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 16 Książki dla dzieci, książki do rysowania, pocz-
tówki, 18 Plecaki, 20 Kosze dla niemowląt, nosidełka, po-
duszki, 24 Tekstylia, koce bawełniane, bielizna pościelowa, 
kosmetyczki bawełniane, torby bawełniane, 28 Zabawki dla 
dzieci, 35 Prowadzenie sklepów internetowych z akcesoriami 
dla dzieci, w tym z zabawkami, tekstyliami, książkami, nosi-
dełkami, poduszkami, plecakami.

(210) 530514 (220) 2021 06 19
(731) RÓZGA AGNIESZKA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)

(540) HOLIKANA
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki i ekstrakty z konopi, Prepa-
raty do czyszczenia i odświeżania zawierające olej konopny 
i/lub ekstrakty z konopi, Preparaty toaletowe zawierające olej 
konopny i/lub ekstrakty z konopi, Środki toaletowe zawiera-
jące olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kosmetyki zawie-
rające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy do rąk 
zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy 
do golenia zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, 
Szampony zawierające olej konopny i/lub ekstrakty z kono-
pi, Kremy, maści i balsamy do ciała zawierające olej konopny 
i/lub ekstrakty z konopi, Olejki do masażu zawierające olej 
konopny i/lub ekstrakty z konopi, Olejki do ciała zawierające 
olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Olej konopny do celów 
kosmetycznych, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne zawie-
rające ekstrakty z konopi, Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów zawierające eks-
trakty z konopi, Preparaty i artykuły higieniczne zawierające 
ekstrakty z konopi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne 
zawierające ekstrakty z konopi, Preparaty, artykuły medycz-
ne i lecznicze zawierające ekstrakty z konopi, Żelki witami-
nowe zawierające ekstrakty z konopi, Batony energetyzujące 
stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżyw-
cze z ekstraktu z konopi, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne zawierające olej konopny, Suplementy diety na bazie 
konopi siewnych, Produkty lecznicze lub medyczne zawie-
rające ekstrakty z konopi, 30 Żywność zawierająca ekstrakty 
z konopi zawarta w klasie 30, Miody zawierające ekstrakty 
z konopi, Wyroby cukiernicze zawierające ekstrakty z konopi, 
słodycze i żywność zawierające ekstrakty z konopi zawarte 
w klasie 30, Sól, przyprawy i dodatki smakowe zawierające 
ekstrakty z konopi, Syropy spożywcze zawierające ekstrak-
ty z konopi, Żelki zawierające ekstrakty z konopi, Żywność 
i słodycze zawierające olej konopny, 35 Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi promocji, marketingu, prezentowania 
i sprzedaży, w tym również sprzedaży prowadzonej online: 
Aromatyczne olejki i ekstrakty z konopi, Preparaty do czysz-
czenia i odświeżania zawierające olej konopny i/lub ekstrakty 
z konopi, Preparaty toaletowe zawierające olej konopny i/lub 
ekstrakty z konopi, Środki toaletowe zawierające olej konop-
ny i/lub ekstrakty z konopi, Kosmetyki zawierające olej ko-
nopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy do rąk zawierające olej 
konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy do golenia zawie-
rające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Szampony za-
wierające olej konopny i/lub ekstrakty z konopi, Kremy, maści 
i balsamy do ciała zawierające olej konopny i/lub ekstrakty 
z konopi, Olejki do masażu zawierające olej konopny i/lub 
ekstrakty z konopi, Olejki do ciała zawierające olej konopny 
i/lub ekstrakty z konopi, Olej konopny do celów kosmetycz-
nych, Preparaty i artykuły dentystyczne zawierające ekstrak-
ty z konopi, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów zawierające ekstrakty z konopi, 
Preparaty i artykuły higieniczne zawierające ekstrakty z ko-
nopi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne zawierające 
ekstrakty z konopi, Preparaty, artykuły medyczne i lecznicze 
zawierające ekstrakty z konopi, Żelki witaminowe zawiera-
jące ekstrakty z konopi, Batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze z eks-
traktu z konopi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne 
zawierające olej konopny, Suplementy diety na bazie kono-
pi siewnych, Produkty lecznicze lub medyczne zawierające 
ekstrakty z konopi, Żywność zawierająca ekstrakty z konopi, 
Miody zawierające ekstrakty z konopi, Wyroby cukiernicze 
zawierające ekstrakty z konopi, Żywność i słodycze zawiera-
jące ekstrakty z konopi, Sól, przyprawy i dodatki smakowe 
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zawierające ekstrakty z konopi, Syropy spożywcze zawiera-
jące ekstrakty z konopi, Żelki zawierające ekstrakty z konopi, 
Żywność i słodycze zawierające olej konopny.

(210) 530517 (220) 2021 06 20
(731) Union Investment Institutional Property GmBH, 

Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Sarni Stok Centrum Handlowe
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna (także za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej i sieci telekomunika-
cyjnych), grupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów (z wyłączeniem ich transportu) w celu umożliwienia 
klientom dogodnego obejrzenia i zakupu tych towarów, 
reklama i public relations, reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych i w szczególności za pośrednictwem 
globalnej sieci telekomunikacyjnej - Internetu, dostarczanie 
informacji handlowych poprzez Internet, wysyłanie pocztą 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządza-
nie plikami skomputeryzowanymi, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
reklama wysyłkowa (w szczególności za pośrednictwem In-
ternetu), w tym poprzez katalogi elektroniczne, do zdalnej 
sprzedaży, informacja gospodarcza związana z badaniem 
produktów konkurencyjnych, profesjonalne konsultacje 
gospodarcze, zarządzanie przedsiębiorstwami i ich organi-
zacja, administrowanie przedsiębiorstwami, usługi biurowe, 
analiza kosztów, badania i analiza rynku, badania opinii pu-
blicznej, sprzedaż detaliczna żywności i napojów dla osób 
trzecich, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw dla 
celów handlowych i reklamowych, Wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja wystaw, 
targów, pokazów i promocji w celach handlowych lub 
reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 Wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie pomieszczeń 
do celów handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi 
pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościa-
mi, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkal-
nych i biurowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni 
handlowych, administrowanie nieruchomościami (na zle-
cenie osób trzecich), w tym kompleksami handlowymi, 
usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieru-
chomości, obsługa administracyjna budynków mieszkal-
nych i biurowych, usługi wynajmu, dzierżawy nierucho-
mości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościa-
mi, usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji 
na rynku nieruchomości, pośredniczenie w pozyskiwaniu 
nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie 
w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 
mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nierucho-
mościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji na rynku 
nieruchomości, usługi finansowe, Zarządzanie inwestycja-
mi budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania i za-
rządzania inwestycjami budowlanymi, 39 Wynajem miejsc 
parkingowych, Wynajem garaży, Usługi administrowania 
miejscami parkingowymi, Usługi parkingowe.

(210) 530524 (220) 2021 06 18
(731) TECNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) tecna
(510), (511) 35 Audyt, Pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plika-
mi, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 
41 Szkolenia w zakresie organizowania i prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych, 42 Analizy systemów komputero-
wych, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Komputerowe odzyski-
wanie danych, Programowanie komputerowe, Projektowa-
nie systemów komputerowych, Wypożyczanie komputerów, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola 
jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Powielanie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Wypożyczanie serwerów 
jako hosting, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów 
serwerów w sieci komputerowej.

(210) 530525 (220) 2021 06 18
(731) TECNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Audyt, Pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plika-
mi, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 
41 Szkolenia w zakresie organizowania i prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych, 42 Analizy systemów komputero-
wych, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Komputerowe odzyski-
wanie danych, Programowanie komputerowe, Projektowa-
nie systemów komputerowych, Wypożyczanie komputerów, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola 
jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Powielanie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Wypożyczanie serwerów 
jako hosting, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów 
serwerów w sieci komputerowej.

(210) 530553 (220) 2021 06 21
(731) OĆWIEJA JAROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TESLA FLOOR
(510), (511) 11 Ogrzewanie podłogowe, Urządzenia grzew-
cze podłogowe, Instalacje ogrzewania podłogowego, 
19 Deski podłogowe, Drewniane podłogi parkietowe, Pod-
łogi parkietowe wykonane z korka, Płyty podłogowe z mate-
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riałów niemetalowych, 37 Budowa podłóg, Montaż podłóg 
drewnianych, Układanie pokryć podłogowych, Naprawa po-
kryć podłogowych.

(210) 530558 (220) 2021 06 22
(731) KOWALCZUK FILIP SHADES OF DARKNESS, Lusówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shades of Darkness magazine

(531) 03.06.05, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 Publikacja czasopism, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
Wydawanie czasopism.

(210) 530577 (220) 2021 06 21
(731) GRYŚ ANDRZEJ IRIMI, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFESSIONAL FIGHTER

(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, 
Bokserki, Buty sportowe, Kąpielówki, Kimona do karate, 
Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Kostiumy 
kąpielowe, Koszulki typu nashguard do sportów wodnych 
chroniące przed promieniowaniem UV, Kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Mundury, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież gimnastyczna, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skó-
ry, Podkoszulki sportowe, Rękawice narciarskie, Skarpetki 
wchłaniające pot, Stroje do judo, Odzież używana w sztu-
kach i sportach walki, 28 Artykuły sportowe i gimnastycz-
ne, Akcesoria treningowe, Broń do szermierki, Broń painbal-
lowa, Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski 
surfingowe, Deskorolki, Ekspandery, Urządzenia do ćwi-
czeń, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy mechaniczne 
do gimnastyki, Worki treningowe, Sztangi, Hantle, Hantelki, 
Obciążenia (przyrządy gimnastyczne), Pasy treningowe, 
Pasy do podnoszenia ciężarów (artykuły sportowe), Maski 
szermiercze, Nagolenniki, Nakolanniki, Ochraniacze (części 
strojów sportowych), Ochraniacze nadgarstków, Usztyw-
niacze nadgarstków, Stabilizatory kolana, Owijki na kolana, 
Paski treningowe, Usztywniacze łokci, Rękawiczki trenin-
gowe, Rękawice bokserskie, Rękawice do szermierki, Liny 
treningowe, Liny do wspinaczki, Uprząż wspinaczkowa, 
Urządzenia zaciskowe do wspinaczki górskiej, Przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych, Pałki, kije i inny sprzęt 
używany w sztukach walki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów sportowych, Reklama, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Pokazy towarów, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamo-
wej i materiałów reklamowych, Organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów sportowych, Reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obej-
rzenie i porównanie usług tych dostawców, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym.

(210) 530585 (220) 2021 06 21
(731) IWAN RAFAŁ PPHU GOLD, Masłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁOMIASTECZKOWA

(531) 08.07.04, 08.01.06, 24.09.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Pizzerie, restauracje, bary, kawiarnie.

(210) 530638 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) MANUSILVER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Prepa-
raty farmaceutyczne, antyseptyki, cukierki do celów lecz-
niczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, leki 
dla ludzi, pastylki do celów farmaceutycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, witami-
nowe preparaty, lecznicze zioła, preparaty wspomagające 
leczenie, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, Protezy kończyn, 
oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszy-
wania stosowane w chirurgii, Aparatura, instrumenty i ar-
tykuły medyczne, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, Metale szlachetne, wyroby z metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi, ogólnie wyroby jubiler-
skie, zegary i zegarki, 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty 
kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, 
Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy 
(przyprawy), Przyprawy, Lód, Artykuły spożywcze pocho-
dzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konser-
wowania, jak również środki do polepszania walorów sma-
kowych artykułów spożywczych.
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(210) 530640 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) NasaloX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Mate-
riały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki 
odkażające, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, 
herbicydy, Produkty farmaceutyczne i inne środki do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych, 10 Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
Protezy kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Ma-
teriały do zszywania stosowane w chirurgii, aparaturę, instru-
menty i artykuły medyczne.

(210) 530641 (220) 2021 06 23
(731) BRAND NEW HEAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Bezpośrednia reklama pocztowa, Gromadze-
nie informacji związanych z reklamą, Kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, Promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Pro-
mocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpo-
średniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elek-
tronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem kom-
puterowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna 
projektów badawczych, Reklama promocyjna w zakresie 
szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama rekrutacji 
personelu, Reklama towarów i usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 
Reklama w czasopismach, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynaro-
dowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w windach, 
Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rekla-
ma za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem 

sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklama 
związana z transportem i dostawą, Rozpowszechnianie da-
nych związanych z reklamą, Udzielanie informacji związa-
nych z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli związane 
z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Organizowanie dystrybucji 
próbek reklamowych, Organizowanie działań reklamowych 
w kinach, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i prowa-
dzenie wystaw handlowych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamo-
wych, Organizowanie i prowadzenie targów związanych 
z działalnością wydawniczą, Organizowanie i prowadzenie 
targów rekrutacyjnych, Organizowanie i prowadzenie spo-
tkań biznesowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów bizne-
sowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów 
handlowych, Organizowanie i przeprowadzanie wystaw 
handlowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, Organizowanie losowania nagród w ce-
lach reklamowych, Organizowanie losowania nagród w ce-
lach promocyjnych, Organizowanie pokazów handlowych, 
Organizowanie pokazów mody w celach handlowych, Orga-
nizowanie pokazów w celach handlowych, Organizowanie 
prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych, Organizowanie pre-
zentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem 
i sprzedażą produktów, Organizowanie programów lojalno-
ściowych do celów handlowych, promocyjnych lub rekla-
mowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu 
pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowa-
nie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych 
programów motywacyjnych, Organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzeda-
ży i promocyjnych planów motywacyjnych, Organizowanie 
przestrzeni reklamowej w gazetach, Organizowanie targów 
handlowych, Organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Organi-
zowanie targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], Organizowanie wystaw i im-
prez do celów handlowych lub reklamowych, Organizowa-
nie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biz-
nesowych i promocyjnych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach ko-
mercyjnych i reklamowych.
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(210) 530677 (220) 2021 06 24
(731) SULIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.16, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemiczne środki czyszczące do stosowania 
w procesach przemysłowych, 3 Środki czyszczące, Kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, 37 Usługi czyszczenia prze-
mysłowego.

(210) 530682 (220) 2021 06 24
(731) CHEMTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowny)
(540) ODEGARI
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy tonizujące [kosmetyki], Toni-
ki [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Olejki do ciała 
[kosmetyki], Kosmetyki do użytku osobistego, Kremy na noc 
[kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Płyny do twarzy [kosmetyki], Kosmety-
ki w formie mleczek, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Balsamy 
do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [ko-
smetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosme-
tyki], Mydła, Mydła toaletowe, Mydła w postaci żelu, Mydła 
w płynie, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające 
do rąk, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
Szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do ce-
lów medycznych, Żele do użytku kosmetycznego, Nielecz-
nicze proszki do kąpieli, Oliwki do kąpieli, Płyny do kąpieli 
w pianie, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodo-
ranty, Balsamy do włosów, Kosmetyki do włosów, Maseczki 
do włosów, Odżywki do włosów, Szampony, Kosmetyczne 
peelingi do ciała, Balsamy do ciała, Kremy i balsamy kosme-
tyczne, Perfumy, Perfumowane wody toaletowe, 35 Pro-
wadzenie punktów sprzedaży w zakresie następujących 
towarów: kosmetyki, kremy tonizujące [kosmetyki], toniki 
[kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], olejki do ciała 
[kosmetyki], kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc 
[kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], kosmetyki 
do pielęgnacji urody, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmety-
ki w formie mleczek, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy 
do opalania [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [ko-
smetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosme-
tyki], mydła, mydła toaletowe, mydła w postaci żelu, mydła 
w płynie, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające 
do rąk, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do ce-
lów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, nielecz-
nicze proszki do kąpieli, oliwki do kąpieli, płyny do kąpieli 
w pianie, antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoran-
ty, balsamy do włosów, kosmetyki do włosów, maseczki 
do włosów, odżywki do włosów, szampony, kosmetyczne 
peelingi do ciała, balsamy do ciała, kremy i balsamy kosme-
tyczne, perfumy, perfumowane wody toaletowe, maseczki 
do skóry [kosmetyki].

(210) 530684 (220) 2021 06 24
(731) CHEMTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODEGARI

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy tonizujące [kosmetyki], Toni-
ki [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Olejki do ciała 
[kosmetyki], Kosmetyki do użytku osobistego, Kremy na noc 
[kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Kosmetyki do pie-
lęgnacji urody, Płyny do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w for-
mie mleczek, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Balsamy do opa-
lania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], My-
dła, Mydła toaletowe, Mydła w postaci żelu, Mydła w płynie, 
Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, 
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Szam-
pony do ciała, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, Żele do użytku kosmetycznego, Nielecznicze 
proszki do kąpieli, Oliwki do kąpieli, Płyny do kąpieli w pianie, 
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty, Balsamy 
do włosów, Kosmetyki do włosów, Maseczki do włosów, Od-
żywki do włosów, Szampony, Kosmetyczne peelingi do ciała, 
Balsamy do ciała, Kremy i balsamy kosmetyczne, Perfumy, Per-
fumowane wody toaletowe, 35 Prowadzenie punktów sprze-
daży w zakresie następujących towarów: kosmetyki, kremy 
tonizujące [kosmetyki], toniki [kosmetyki], peelingi do twarzy 
[kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki do użyt-
ku osobistego, kremy na noc [kosmetyki], maseczki do skóry 
[kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, płyny do twarzy 
[kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, balsamy do opalania [kosmetyki], nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [ko-
smetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], mydła, mydła toaletowe, mydła w postaci 
żelu, mydła w płynie, peelingi złuszczające do stóp, peelingi 
złuszczające do rąk, środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, 
nielecznicze proszki do kąpieli, oliwki do kąpieli, płyny do ką-
pieli w pianie, antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodo-
ranty, balsamy do włosów, kosmetyki do włosów, maseczki 
do włosów, odżywki do włosów, szampony, kosmetyczne pe-
elingi do ciała, balsamy do ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, 
perfumy, perfumowane wody toaletowe, maseczki do skóry 
[kosmetyki].

(210) 530688 (220) 2021 06 24
(731) KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR 

KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Trzebiatów
(540) (znak słowny)
(540) NAVIdelcu
(510), (511) 29 Filety rybne, Filety z wędzonego śledzia, Ga-
laretki rybne, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, 
Konserwowane produkty rybne w słoikach, Konserwowane 
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produkty rybne w opakowaniach z tworzyw sztucznych, 
Konserwowane ryby, Konserwowe owoce morza, Konser-
wy rybne, Mrożone owoce morza, Mrożone produkty ryb-
ne, Owoce morza [nieżywe], Owoce morza konserwowane, 
Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, Potrawy rybne, Potrawy z ryb do spo-
życia przez ludzi, Produkty z owoców morza, Produkty 
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Przetworzone 
owoce morza, Ryby konserwowane, Ryby marynowane, 
Ryby mrożone, Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszo-
ne, Ryby w oliwie z oliwek, Ryby w olejach roślinnych, Ryby 
w puszkach, Ryby w słoikach, Ryby w opakowaniach z two-
rzyw sztucznych, Ryby wędzone, Ryby, Śledzie [nieżywe], 
Żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, Żywność 
przygotowywana z ryb, 40 Przetwórstwo ryb, Przetwarza-
nie żywności, Usługi konserwacji żywności, Konserwowanie 
żywności, Konserwowanie ryb, Wędzenie ryb.

(210) 530718 (220) 2021 06 24
(731) LOCALORDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.24, 25.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego służące do za-
mieszczenia zleceń w najbliższym sąsiedztwie dla osób szu-
kających dodatkowego zarobku, Aplikacje mobilne, Aplika-
cje mobilne służące do zamieszczenia zleceń w najbliższym 
sąsiedztwie dla osób szukających dodatkowego zarobku, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie służące do zamieszcze-
nia zleceń w najbliższym sąsiedztwie dla osób szukających 
dodatkowego zarobku, 42 Platforma jako usługa [PaaS], Plat-
forma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramo-
wania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści 
wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS} służąca 
do zamieszczenia zleceń w najbliższym sąsiedztwie dla osób 
szukających dodatkowego zarobku, Tworzenie platform in-
ternetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] służące do zamieszczenia zleceń 
w najbliższym sąsiedztwie dla osób szukających dodatkowe-
go zarobku, Pisanie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego.

(210) 530726 (220) 2021 06 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNE ELEKTRO-MAD ANDRZEJ 
DĄBROWSKI, MAŁGORZATA DĄBROWSKA SPÓŁKA 
JAWNA, Zawiercie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e onelectro.pl NOWOCZESNY SKLEP ELEKTRYCZNY

(531) 14.01.10, 24.17.01, 24.17.02, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Gniazdka elektryczne, Łączniki elektryczne.

(210) 530751 (220) 2021 06 23
(731) MEDLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDline

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, 10 Torby na narzędzia 
medyczne [z wyposażeniem], Torby medyczne przeznaczo-
ne do przechowywania instrumentów medycznych, Plecaki 
medyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: wy-
sterylizowane opatrunki, opatrunki medyczne, materiały opa-
trunkowe i aplikatory, bandaże elastyczne [opatrunki], banda-
że uciskowe [opatrunki], opatrunki do ran, gaza opatrunkowa, 
bandaże opatrunkowe, gazy do stosowania jako opatrunki, 
środki opatrunkowe pierwszej pomocy, materiały opatrunko-
we do ran, materiały do podtrzymywania opatrunków, anty-
septyczne opatrunki w płynie, płynne opatrunki w sprayu, pla-
stry, materiały opatrunkowe, opatrunki na oparzenia, kompre-
sy do stosowania jako opatrunki, płynne opatrunki do ran skó-
ry, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, bandaże 
higieniczne, apteczki przenośne z wyposażeniem, bandaże 
do jamy ustnej, bandaże chirurgiczne, środki oczyszczające, 
bandaże do ran skóry, kompresy, gazy do celów medycznych, 
okłady, plastry, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
do leczenia oparzeń, apteczki pierwszej pomocy, wyposa-
żone, środki do sterylizacji, środki bakteriobójcze, środki od-
każające, przenośne apteczki pierwszej pomocy, symulatory 
medyczne [pomoce dydaktyczne], oprogramowanie rzeczy-
wistości wirtualnej do edukacji medycznej, oprogramowanie 
komputerowe związane z dziedziną medyczną, stymulator 
serca, tomografy do celów medycznych, urządzenia do mo-
nitorowania tętna, urządzenia do sztucznego oddychania, 
urządzenia do reanimacji, urządzenia radiologiczne do celów 
medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia 
rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia wentyla-
cyjne do sztucznego oddychania, urządzenia do wentylacji 
pacjentów, inhalatory tlenowe do celów terapeutycznych, in-
halatory tlenowe do celów medycznych, aparatura medyczna 
wspomagająca oddychanie, aparatura medyczna do lecze-
nia chorób układu oddechowego, aparatura do szczepienia, 
aparatura do radioterapii, aparatura do leczenia dolegliwości 
płucnych, maski krtaniowe, laryngoskopy, chirurgiczne maski 
oddechowe, urządzenia monitorujące oddech [medyczne], 
respiratory do sztucznego oddychania, nosze używane w ka-
retkach pogotowia, maski do sztucznego oddychania, futerały 
na instrumenty medyczne, defibrylatory, elektrody do użytku 
medycznego, elektrokardiografy, przyrządy diagnostyczne 
krążeniowo-oddechowe, urządzenia perfuzyjne krążeniowo-
-oddechowe, urządzenia do ćwiczeń oddechowych, przy-
rządy do terapii oddechowej, urządzenia do monitorowania 
krwi [do celów medycznych], przyrządy do monitorowania 
pacjentów, resuscytatory, maski medyczne, maski do resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej, koncentratory tlenu do zasto-
sowań medycznych, maski z tlenem do użytku medycznego, 
maski oddechowe do celów medycznych, urządzenia moni-
torujące pracę serca, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, elek-
trody do zewnętrznych defibrylatorów, elektrody do defibry-
lacji (sercowej), urządzenia do defibrylacji serca, defibrylatory 
zewnętrzne, respiratory do celów medycznych, urządzenia 
do monitorowania znaków życia, ortopedyczne opatrunki uci-
skowe, szczypce do opatrunków [do użytku chirurgicznego], 
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bandaże elastyczne (opaski elastyczne), opaski podtrzymują-
ce [bandaże], wkłucia centralne, pompy infuzyjne, urządzenia 
do infuzji do celów leczniczych, dożylne pompki infuzyjne 
do celów medycznych, urządzenia do płukania do celów lecz-
niczych, koce do celów medycznych, bandaże stabilizujące 
do celów medycznych, kołnierze ortopedyczne, szyny ortope-
dyczne, szyny do celów medycznych, szyny unieruchamiające 
do celów medycznych, materace do celów medycznych, no-
sze medyczne, pasy do celów medycznych, lampy UV do sto-
sowania w medycynie, lampy na podczerwień do celów me-
dycznych, torby na narzędzia medyczne [z wyposażeniem], 
torby medyczne przeznaczone do przechowywania instru-
mentów medycznych, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, ultradźwiękowa 
aparatura medyczna, ultradźwiękowe przyrządy do czyszcze-
nia do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania 
do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji, dezynfek-
cji i odkażania, staży uciskowe, plecaki, torby, saszetki męskie, 
sakwy, torby wodoodporne, manekiny reanimacyjne, symula-
tory ćwiczeń reanimacyjnych, urządzenia i sprzęt dla ratownic-
twa, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Zapewnianie 
szkoleniowych kursów medycznych, Kursy szkoleniowe zwią-
zane z medycyną, Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, Do-
radztwo w zakresie szkoleń medycznych, Usługi edukacyjne 
w zakresie pierwszej pomocy, Usługi szkoleniowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.

(210) 530759 (220) 2021 06 25
(731) KIEDROWSKI ŁUKASZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAI LUKAMI

(531) 09.03.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 530767 (220) 2021 06 25
(731) Rivian IP Holdings, LLC, Plymouth, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.23, 26.04.05, 26.04.11, 26.13.25
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, elektronarzędzia, Silniki 
elektryczne i silniki, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, Ele-
menty sprzęgające i przekładniowe maszyn, z wyjątkiem 

do pojazdów lądowych, Narzędzia rolnicze inne niż narzę-
dzia ręczne obsługiwane ręcznie, Inkubatory do jaj, Automa-
ty sprzedające, Maszyny do wyrównywania nadwozi i ram 
pojazdów oraz konstrukcyjne części zamienne do nich, Dys-
trybutory do pojazdów, Filtry powietrza do silników pojaz-
dów, Cylindry silników do pojazdów, Generatory do pojaz-
dów lądowych, Urządzenia zapłonowe do silników pojaz-
dów lądowych, Dodatki do pojazdów, mianowicie łyżki 
chwytakowe i ostrza do przemieszczania ziemi i przedmio-
tów luzem, Sprężarki pneumatyczne i hydrauliczne do pojaz-
dów, Części do pojazdów lądowych, mianowicie przewody 
do świec zapłonowych, Pompy olejowe do pojazdów lądo-
wych, Kolektory jako część układu wydechowego pojazdu, 
Pompy paliwowe do pojazdów lądowych, Pompy wodne 
do pojazdów lądowych, Części do pojazdów, mianowicie za-
wory zasilania do gaźników, Części pojazdów, mianowicie 
osłony krzywek, Części pojazdów, mianowicie kolektory do-
lotowe, Części pojazdów, mianowicie osłony krzywek silnika, 
Części do pojazdów, mianowicie obudowy silników, Części 
do pojazdów, mianowicie wahacze, Części pojazdów, miano-
wicie popychacze, Części pojazdów, mianowicie chłodnice 
oleju, Części do pojazdów, mianowicie, odpowietrzniki skrzy-
ni korbowej, Części do pojazdów, mianowicie korki i pokry-
wy do zbiorników oleju, Części do pojazdów, mianowicie 
zbiorniki oleju, Tłumiki jako część układów wydechowych 
pojazdów, Części do silników spalinowych do pojazdów lą-
dowych, mianowicie korbowody, Części mechaniczne do sil-
ników do pojazdów lądowych, Bagnety olejowe do pojaz-
dów, Paski rozrządu do silników do pojazdów lądowych, 
Pompy paliwowe do silników pojazdów lądowych, Alterna-
tory do pojazdów lądowych, Generatory prądu, które mogą 
być również używane jako silniki elektryczne do pojazdów, 
Części do pojazdów, mianowicie gaźniki, Części wtryskiwa-
czy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, Sprę-
żarki powietrza do pojazdów, Cylindry silników do pojazdów 
lądowych, Silniki wycieraczek szyby przedniej do pojazdów 
morskich lub lądowych, Części do silników pojazdów, miano-
wicie chłodnice powietrza doładowującego i ich części skła-
dowe, Części do silników pojazdów, mianowicie wymienniki 
ciepła, Przewody zapłonowe do silników pojazdów, Rury wy-
dechowe do pojazdów lądowych, Katalityczne jednostki 
konwertorowe do wydechów pojazdów, Zapłony elektro-
niczne do pojazdów, Metalowe uszczelki silnikowe do pojaz-
dów, Filtry paliwa do silników pojazdów, Wałki rozrządu 
do silników pojazdów, Chłodnice do pojazdów, 9 Urządzenia 
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, wykrywające, testują-
ce, kontrolne, ratujące życie i dydaktyczne, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gro-
madzenia, regulowania lub kontrolowania dystrybucji lub 
użytkowania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, przesyłania, odtwarzania lub przetwarzania 
dźwięku, obrazów lub danych, Nośniki i pliki nagrane i do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, niezapisane cyfro-
we lub analogowe nośniki do nagrywania i przechowywa-
nia, Mechanizmy do aparatów na monety, Kasy fiskalne, urzą-
dzenia liczące, Komputery i komputerowe urządzenia pery-
feryjne, Kombinezony do nurkowania, maski do nurkowania, 
zatyczki do uszu dla nurków, zaciski na nos dla nurków i pły-
waków, rękawice dla nurków, aparaty oddechowe do pływa-
nia pod wodą, Sprzęt gaśniczy, Interfejsy do komputerów, 
Programy komputerowe do projektowania interfejsów użyt-
kownika, Połączone bezprzewodowo elektryczne urządze-
nia bateryjne z wbudowanym zdalnie aktualizowanym opro-
gramowaniem i oprogramowaniem sprzętowym do prze-
chowywania i rozładowywania zmagazynowanej energii 
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elektrycznej do użytku w mieszkaniach i budynkach, Połą-
czone bezprzewodowo elektryczne urządzenia bateryjne 
z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogramowa-
niem i oprogramowaniem sprzętowym do przechowywania 
i rozładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej do-
starczanej przez lub do sieci energetycznej lub innego źró-
dła wytwarzania energii elektrycznej w celu stabilizowania 
i zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną i ce-
lów zużycia energii elektrycznej, Oprogramowanie kompu-
terowe do monitorowania, optymalizacji i regulacji przecho-
wywania i rozładowywania zmagazynowanej energii 
do i z takich bezprzewodowo połączonych elektrycznych 
urządzeń akumulatorowych, Baterie do dostarczania energii 
elektrycznej do silników do pojazdów elektrycznych, Elek-
tryczne złącza do montażu na ścianie do ładowania pojaz-
dów elektrycznych, Przenośne wtykowe złącza zasilania 
elektrycznego do ładowania pojazdów elektrycznych, Opro-
gramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnej 
do monitorowania poziomu naładowania i stanu pojazdów 
oraz zdalnego sterowania pojazdami, Oprogramowanie 
do pobrania w postaci systemu operacyjnego pojazdu, 
Urządzenia nawigacyjne do pojazdów [komputery pokłado-
we], Lokalizatory pojazdów i urządzenia do odzyskiwania 
pojazdów zaprogramowane do korzystania z globalnego 
systemu pozycjonowania (GPS) i telekomunikacji komórko-
wej, Radia do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, Ładowar-
ki do akumulatorów do użytku z akumulatorami pojazdów, 
Tempomat do pojazdów silnikowych, Sprzęt do zabezpie-
czania pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory wibra-
cji, wstrząsów, ruchu, kąta, temperatury i napięcia, Pojazdy 
samochodowe zawierające mikroprocesor, elektroniczny 
sprzęt zabezpieczający do pojazdów, mianowicie pokłado-
wy system nadzoru pojazdów zawierający kamery i monito-
ry do wykrywania i eliminowania martwych punktów 
po obu stronach pojazdu, Bezprzewodowe nadajniki-od-
biorniki z technologią gromadzenia i wyświetlania statusu 
i śledzenia wszelkich typów pojazdów w środowiskach lokal-
nych, Akumulatory elektryczne do pojazdów, Sprzęt podno-
szący bezpieczeństwo pojazdów, mianowicie elektroniczne 
monitory ciśnienia w oponach, Sprzęt podnoszący bezpie-
czeństwo pojazdów, mianowicie czujniki i kamery cofania, 
Urządzenia do wyważania opon do pojazdów lądowych, 
Bezkluczykowy system otwierania i bezkluczykowy wyłącz-
nik zapłonu do odbiornika sygnału oraz brelok z elektronicz-
nym transponderem sygnału, Prędkościomierze do pojaz-
dów, Wykrywacze obiektów radarowych do użytku w pojaz-
dach, Czujniki GPS montowane w pojeździe do określania 
prędkości ruchu pojazdu, Ładowarki baterii do telefonów 
komórkowych do użytku w pojazdach, Części do silników 
pojazdów, mianowicie termostaty, Sprzęt audio do pojaz-
dów, mianowicie stereo, głośniki, wzmacniacze, korektory, 
zwrotnice i obudowy głośników, Głośniki bezprzewodowe, 
Głośniki audio, Sprzęt stereo, Oprogramowanie komputero-
we do pobrania do sterowania urządzeniami audio, Porty ła-
dowania USB do użytku w pojazdach, Zamki elektryczne 
do pojazdów, Kamery cofania do pojazdów, Sterowniki kli-
matyzacji do pojazdów, Kontrolery bezprzewodowe do zdal-
nego monitorowania i kontrolowania funkcji i stanu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych i mechanicznych, 
mianowicie akumulatora, systemów bezpieczeństwa, oświe-
tlenia, śledzenia i zabezpieczeń, Rozruszniki zdalnie sterowa-
ne do pojazdów, System lokalizacji, śledzenia i bezpieczeń-
stwa pojazdów składający się z anteny i nadajnika radiowego 
do umieszczenia w pojeździe, Regulatory napięcia w pojaz-
dach, Sprzęt audio do pojazdów, mianowicie głośniki do sa-
mochodowych systemów audio, Przyrządy nawigacyjne 
do pojazdów [komputery pokładowe], Złącza elektryczne 

pojazdu silnikowego do przyczepy, Akumulatory do pojaz-
dów, Urządzenia elektryczne, mianowicie stacje ładujące 
do ładowania pojazdów elektrycznych, Komputerowe anali-
zatory silników pojazdów, Przedłużacze do użytku w pojaz-
dach, Zasilacze do użytku z pojazdami, Przewody elektrycz-
ne do użytku z pojazdami, Termostaty do pojazdów, Auto-
matyczne wskaźniki niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, 
Rejestratory przebiegu do pojazdów, Piloty do obsługi alar-
mów w pojazdach, Miarki, Łyżki miarowe, Oprogramowanie 
do pobrania w postaci zarządzania flotą pojazdów, Oprogra-
mowanie do pobrania do zarządzania zakupem, finansowa-
niem, leasingiem, ubezpieczeniem, bezpieczeństwem, 
ochroną i diagnostyką pojazdów, Adaptery elektryczne, Od-
porne na warunki atmosferyczne osłony adapterów elek-
trycznych, 11 Reflektory przednie do pojazdów, Klosze 
do lamp, Reflektory do rakiet nośnych, Światła do pojazdów, 
Tylne światła do rakiet nośnych, Światła hamowania do rakiet 
nośnych, Urządzenia oświetleniowe, mianowicie urządzenia 
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescen-
cyjnymi (OLED) i urządzenia oświetleniowe z diodami elek-
troluminescencyjnymi (LED), Urządzenia oświetleniowe 
do pojazdów, Filtry powietrza do klimatyzatorów w prze-
działach pasażerskich pojazdów, Części do systemów grzew-
czych i klimatyzacyjnych, mianowicie rdzenie grzejników 
i chłodnice gazowe do pojazdów, Urządzenia do odszrania-
nia pojazdów, Listwy świetlne do pojazdów, Klimatyzatory 
do pojazdów, System kontroli warunków klimatycznych po-
jazdu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, Reflektory 
do pojazdów, Światła punktowe do użytku w pojazdach, In-
stalacje klimatyzacyjne do pojazdów, Urządzenia grzewcze 
do pojazdów, Grzejniki do pojazdów, Czajniki elektryczne, 
Piece przenośne, Zlewy, Lampy do namiotów, Płyty indukcyj-
ne, Spryskiwacze do baterii (krany), 12 Pojazdy, Urządzenia 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, Pojazdy 
lądowe oraz części i akcesoria do nich, mianowicie części 
konstrukcyjne i elementy układu napędowego w postaci sil-
ników elektrycznych, skrzyń biegów i osi, Nadwozia pojaz-
dów silnikowych, Siatki bagażowe do pojazdów, Zamonto-
wane pokrowce na pojazdy, Łańcuchy antypoślizgowe 
do pojazdów, Łatki do naprawy opon pojazdów, Pompy 
do pompowania opon pojazdów, Elementy wykończeniowe 
do wnętrz samochodów, Panele do wnętrz samochodów, 
Niestandardowe skórzane wnętrza do pojazdów, Ramki 
do tablic rejestracyjnych, Uchwyty na tablice rejestracyjne, 
Tapicerka do pojazdów, Elektryczne pojazdy lądowe, Części 
do pojazdów elektrycznych, mianowicie silniki, Części do po-
jazdów elektrycznych, mianowicie lusterka wsteczne, wycie-
raczki przedniej szyby i klapy tylne, W pełni elektryczny po-
jazd o wysokich osiągach, Siedzenia pojazdów, Piasty kół 
pojazdów, Koła pojazdów, Tapicerka, dopasowane pokrowce 
na pojazdy, Kierownice do pojazdów, Silniki do pojazdów lą-
dowych, Bagażniki dachowe, amortyzatory, sprężyny, drążki 
stabilizujące i zawieszenia, wszystko do pojazdów, Panele 
ozdobne do nadwozi pojazdów, Zaciski hamulca tarczowe-
go do pojazdów lądowych, Dopasowane pokrowce na sie-
dzenia do pojazdów, Mocowania silników do pojazdów, 
Wstępnie zaprojektowane winylowe folie na pojazdy specjal-
nie przystosowane do pojazdów, Części do pojazdów, mia-
nowicie przewody układu wspomagania, Insygnia do pojaz-
dów, Poduszki do siedzeń do pojazdów, Zespoły piast kół 
pojazdów, Bagażniki na narty do pojazdów, Lusterka do po-
jazdów, mianowicie lusterka wsteczne, Biegi cofania do po-
jazdów lądowych, Haki specjalnie zaprojektowane do użytku 
w pojazdach do mocowania akcesoriów pojazdów, Szyby 
przednie pojazdów, Urządzenia antykradzieżowe do pojaz-
dów, Opona do pojazdów, Dętki do opon do pojazdów, 
Pompki do opon, Części z tworzyw sztucznych do pojaz-
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dów, mianowicie samochodowe zewnętrzne i wewnętrzne 
wytłaczane elementy dekoracyjne i ochronne z tworzyw 
sztucznych, Pojazdy lądowe, mianowicie samochody elek-
tryczne, ciężarówki i SUV-y, Częściowo dopasowane pokrow-
ce na pojazdy, Sprężarki powietrza do hamulców do pojaz-
dów lądowych, Pneumatyczne cylindry hamulcowe do po-
jazdów lądowych, Maski pojazdów, Podwozia do pojazdów 
silnikowych, Ochraniacze na siedzenia pojazdów, Części 
do napraw strukturalnych do samochodów ciężarowych i in-
nych pojazdów silnikowych, Mechanizm napędowy pojazdu 
składający się ze sprzęgła, przekładni, wału napędowego 
i mechanizmu różnicowego, Górne osłony przekładni do po-
jazdów lądowych, Płyty montażowe przekładni do pojaz-
dów lądowych, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, 
Haki holownicze do pojazdów, Chlapacze do pojazdów, 
Stopnie do mocowania do pojazdów lądowych, Obręcze kół 
pojazdów i ich części konstrukcyjne, Samochody terenowe 
(ATV), Czujniki do pojazdów lądowych, mianowicie czujniki 
momentu obrotowego wspomagania kierownicy, sprzeda-
wane jako element układu wspomagania kierownicy, Felgi 
do pojazdów, Hamulce do pojazdów, Nadwozia pojazdów, 
Przekładnie do pojazdów lądowych, Części do pojazdów, 
mianowicie osłony przedniej szyby, Części pojazdów, miano-
wicie osłony przeciwsłoneczne, Części do pojazdów, miano-
wicie, ramiona do mechanizmów zwrotniczych [części po-
jazdów], Części pojazdów, mianowicie przeguby kulowe 
[części pojazdów], Części do pojazdów, mianowicie rozpórki 
zawieszenia, Części pojazdów, mianowicie przeguby homo-
kinetyczne, Wentyle do opon pojazdów, Części do pojazdów 
lądowych, mianowicie dyferencjały [części pojazdów lądo-
wych], Osłony maski jako części konstrukcyjne pojazdów, 
Wały napędowe do pojazdów lądowych, Przewody hamul-
cowe do pojazdów, Bębny hamulcowe do pojazdów lądo-
wych, Części zawieszenia pojazdów lądowych, mianowicie 
resory piórowe, Części zawieszenia pojazdów lądowych, 
mianowicie sprężyny śrubowe, Pióra wycieraczek szyby 
przedniej do pojazdów, Obwody hydrauliczne do pojazdów, 
Części zawieszenia pojazdów lądowych, mianowicie korek-
tory, Klocki do hamulców tarczowych do pojazdów, Uchwy-
ty na kubki do użytku w pojazdach, Przekładnie do pojaz-
dów lądowych i ich części zamienne, Paski do przekładni 
do pojazdów lądowych, Systemy zawieszenia do pojazdów 
lądowych, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Szklane okno 
do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Sprzęt 
hamulcowy do pojazdów, Bagażniki na rowery do pojazdów, 
Zestawy osłon do osi do użytku w pojazdach lądowych, Ło-
żyska osi do pojazdów lądowych, Hamulce tarczowe do po-
jazdów lądowych, Kontenery do przechowywania bagażni-
ków dachowych do pojazdów lądowych, Sportowe pojazdy 
użytkowe, Poduszki powietrzne do pojazdów, Szyby pojaz-
dów, Pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, Zawory 
do opon pojazdów, Klaksony do pojazdów, Części do pojaz-
dów lądowych, mianowicie pasy napędowe, Sprzęgła do po-
jazdów lądowych, Dopasowane pokrowce na samochody 
osobowe i ciężarowe w celu ochrony przed warunkami at-
mosferycznymi i żywiołami, Zagłówki do pojazdów, Nadmu-
chiwane poduszki powietrzne do użytku w pojazdach 
w celu zapobiegania urazom w wypadkach, Łańcuchy napę-
dowe do pojazdów lądowych, Akcesoria samochodowe 
na rynku wtórnym, mianowicie torby na organizery, siatki 
i tace specjalnie przystosowane do montażu w pojazdach, 
Pasy bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, Okładziny ha-
mulcowe do pojazdów lądowych, Części do pojazdów lądo-
wych, mianowicie osie, Części do pojazdów lądowych, mia-
nowicie przekładnie napędowe, Części metalowe do pojaz-
dów, mianowicie metalowe elementy dekoracyjne i ochron-
ne do pojazdów zewnętrznych i wewnętrznych, Pojazdy 

elektryczne, mianowicie samochody, ciężarówki i SUV-y, Ro-
wery, Awaryjne alarmy ostrzegawcze do pojazdów, Tarcze 
do kół do pojazdów, Zamki do pojazdów silnikowych, Syste-
my alarmowe pojazdów silnikowych, Jednostki sterujące 
do pojazdów lądowych i ich części, Spojlery do pojazdów, 
Stopnie nadwozia do pojazdów, Poduszki powietrzne, Zde-
rzaki do samochodów, Bagażniki dachowe do przewozu ła-
dunków i bagażu, Części do pojazdów lądowych, mianowi-
cie stopnie nadwozia, Części do pojazdów lądowych, miano-
wicie osłony przeciwbłotne, Części do pojazdów lądowych, 
mianowicie błotniki, Części do pojazdów, mianowicie amor-
tyzatory, Drzwi do pojazdów, Dźwignie kierunkowskazów 
do pojazdów, Korki do zbiorników paliwa do pojazdów lądo-
wych, Osłony na tablice rejestracyjne pojazdów, Panele 
drzwiowe do pojazdów, Namioty dachowe przystosowane 
do użytku w pojazdach, Części do pojazdów rekreacyjnych, 
mianowicie urządzenia do gotowania i zlewy, Części do po-
jazdów, mianowicie obudowy konstrukcyjne zawierające 
urządzenia do gotowania, zlewozmywaki i urządzenia 
do przechowywania, Samochodowe części konstrukcyjne, 
mianowicie samouszczelniające się zbiorniki do przechowy-
wania wody, Części konstrukcyjne do samochodów, miano-
wicie bagażniki, segmenty ładunkowe i magazynowe, Skrzy-
nie ładunkowe specjalnie przystosowane do samochodów 
ciężarowych i SUV-ów, Dopasowane wykładziny do prze-
strzeni ładunkowych do pojazdów, 35 Reklama, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie czynności biurowych, Obsłu-
ga systemów baterii elektrycznych składających się z podłą-
czonych bezprzewodowo urządzeń do baterii elektrycznych 
z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogramowa-
niem i oprogramowaniem sprzętowym oraz oprogramowa-
niem pomocniczym do przechowywania i rozładowywania 
zmagazynowanej energii elektrycznej na rzecz osób trzecich 
do celów działalności gospodarczej oraz związanych z nimi 
usług doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi dealerskie w zakresie pojazdów i pojazdów lądowych, 
Sklepy detaliczne, punkty sprzedaży i sklepy typu pop-
-up w zakresie pojazdów lądowych i pojazdów, Usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, mianowicie 
pomoc w opracowywaniu strategii biznesowych, Konsulta-
cje w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu 
do energii słonecznej i odnawialnej, Świadczenie usług do-
radczych i konsultacyjnych na rzecz konsumentów w zakre-
sie zakupu pojazdów lądowych, Świadczenie usług w zakre-
sie katalogów informacji online zawierającej informacje do-
tyczące pojazdów i stacji ładowania, Usługi zarządzania pali-
wem w dziedzinie flot, Usługi zarządzania flotą w postaci 
śledzenia pojazdów floty do celów komercyjnych, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Sprawy monetarne, 
Usługi związane z nieruchomościami, Usługi agentów ubez-
pieczeniowych, Usługi finansowania, Usługi w zakresie nieru-
chomości, mianowicie dzierżawa i zarządzanie własnością 
przemysłową na rzecz osób trzecich, 37 Usługi budowlane, 
Usługi instalacyjne i naprawcze, Roboty wydobywcze, od-
wierty gazu i ropy naftowej, Instalacja, konserwacja i napra-
wa oraz modernizacja bezprzewodowo podłączonych elek-
trycznych urządzeń akumulatorowych oraz związane z nimi 
doradztwo w zakresie przechowywania i rozładowywania 
zmagazynowanej energii elektrycznej w celu ustabilizowa-
nia i zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną 
i celów użytkowania, Świadczenie usług konserwacji i napra-
wy pojazdów, Doradztwo w zakresie naprawy pojazdów, 
Konsultacje w zakresie konserwacji pojazdów, Ładowanie 
akumulatorów do pojazdów, Usługi dostosowywania pojaz-
dów, mianowicie konstruowanie pojazdów na zamówienie, 
Usługi stacji ładowania pojazdów, Naprawa i konserwacja 
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pojazdów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Stacje ob-
sługi pojazdów, Malowanie pojazdów, Usługi stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych, Usługi zarządzania flotą w po-
staci konserwacji pojazdów floty, Usługi pomocy drogowej 
w nagłych wypadkach, mianowicie reagowanie na wezwa-
nia pomocy drogowej, wymiana opon, awaryjne ładowanie 
akumulatorów, Usługi budowlane, Naprawa, Usługi instala-
cyjne, Projektowanie, rozwój i produkcja specjalistycznych 
elektrycznych pojazdów samochodowych, Konserwacja, 
serwis i naprawa specjalistycznych elektrycznych pojazdów 
samochodowych, 39 Transport, Pakowanie i przechowywa-
nie towarów, Organizowanie podróży, Leasing pojazdów sil-
nikowych, Usługi współdzielenia samochodów, Usługi 
współdzielenia przejazdów, Transport i przechowywanie 
pojazdów, Wynajem pojazdów, Usługi prowadzenia pojaz-
dów, Holowanie pojazdów, Usługi wynajmu pojazdów, Re-
zerwacja samochodów na wynajem, Usługi pomocy drogo-
wej w nagłych wypadkach, mianowicie usługi holowania, 
wyciągania za pomocą wyciągarki i dostarczania kluczy, Pla-
nowanie trasy podróży, 40 Obróbka materiałów, Recykling 
odpadów i śmieci, Oczyszczanie powietrza i uzdatnianie 
wody, Usługi drukarskie, Konserwowanie żywności i napo-
jów, Leasing podłączonych bezprzewodowo elektrycznych 
urządzeń akumulatorowych z wbudowanym zdalnie aktuali-
zowanym oprogramowaniem i oprogramowaniem sprzęto-
wym do przechowywania i rozładowywania zmagazynowa-
nej energii elektrycznej w celu stabilizacji i spełnienia zapo-
trzebowania na energię elektryczną oraz celów użytkowania, 
Akrylowe wykańczanie pojazdów, 41 Edukacja, Prowadzenie 
szkoleń, Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, 
Usługi edukacyjne, mianowicie szkolenia w dziedzinie pro-
jektowania, rozwoju, produkcji, konserwacji, serwisu i napra-
wy pojazdów, Organizowanie i prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem w formie wycieczek objazdowych i wycie-
czek drogowych pojazdami lądowymi, łodziami, rowerami 
i pieszo, Usługi rozrywkowe w formie doświadczeń z jazd 
próbnych pojazdami, Usługi edukacyjne, mianowicie szkole-
nia w dziedzinie projektowania, rozwoju, produkcji, konser-
wacji, serwisu i naprawy specjalistycznych elektrycznych 
pojazdów samochodowych, 42 Usługi naukowe i technolo-
giczne oraz badania i projektowanie z nimi związane, Usługi 
analizy przemysłowej, badań przemysłowych i projektowa-
nia przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania kompute-
rowego, Monitorowanie pojazdów w celu zapewnienia pra-
widłowego funkcjonowania, Zdalne monitorowanie funkcjo-
nowania, wydajności i sprawności pojazdów elektrycznych, 
Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania używane-
go do predykcyjnej analizy ładowania i konserwacji pojaz-
dów elektrycznych oraz predykcyjnej analizy potrzeb konsu-
mentów, Usługi projektowania inżynieryjnego, Konsultacje 
dotyczące rozwoju produktu, Usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie projektowania pojazdów dla osób trzecich, Doradz-
two w zakresie inżynierii, Monitorowanie podłączonych bez-
przewodowo elektrycznych urządzeń akumulatorowych 
z wbudowanym oprogramowaniem sprzętowym i oprogra-
mowaniem do przechowywania i dostarczania energii elek-
trycznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
i programowania w celu spełnienia zapotrzebowania 
na energię elektryczną i celów użytkowania, Projektowanie 
systemów baterii elektrycznych składających się z bezprze-
wodowo połączonych elektrycznych urządzeń akumulatoro-
wych i oprogramowania pomocniczego, wszystkie usługi 
do przechowywania i rozładowywania zmagazynowanej 
energii elektrycznej, w celu optymalizacji wydajności projek-
towania, programowania i konfiguracji wspomnianych syste-
mów oraz związanych z nimi usług konsultingowych, Usługi 

oprogramowania jako usługi (SAAS) obejmujące oprogra-
mowanie do monitorowania, optymalizacji i regulacji prze-
chowywania i rozładowywania zmagazynowanej energii 
do i z bezprzewodowo podłączonych elektrycznych urzą-
dzeń akumulatorowych, Udostępnianie oprogramowania 
online nie do pobrania do monitorowania, optymalizacji i re-
gulacji przechowywania i rozładowywania zmagazynowa-
nej energii do i z bezprzewodowo podłączonych elektrycz-
nych urządzeń akumulatorowych, Zarządzanie oprogramo-
waniem i oprogramowaniem sprzętowym wbudowanym 
w bezprzewodowo podłączonym elektrycznym urządzeniu 
akumulatorowym do przechowywania i rozładowywania 
zmagazynowanej energii elektrycznej przez programowanie 
i konfigurowanie oprogramowania do elektrycznego urzą-
dzenia akumulatorowego, Instalacja, konserwacja oraz na-
prawa i aktualizacja zdalnie aktualizowanego oprogramowa-
nia komputerowego i oprogramowania sprzętowego wbu-
dowanego w bezprzewodowo połączone elektryczne urzą-
dzenie akumulatorowe oraz związane z tym doradztwo 
w zakresie przechowywania i rozładowywania zmagazyno-
wanej energii elektrycznej w celu stabilizacji i spełnienia za-
potrzebowania na energię elektryczną i celów użytkowania, 
Usługi kontroli pojazdów dla nowych i używanych pojazdów 
dla osób kupujących lub sprzedających ich pojazdy, Usługi 
kontroli uszkodzeń pojazdów silnikowych, Inspekcje pojaz-
dów silnikowych, Usługi projektowania części do pojazdów 
silnikowych, Usługi monitorowania floty pojazdów w celach 
bezpieczeństwa, Usługi odzyskiwania skradzionych pojaz-
dów, Oprogramowanie nie do pobrania w postaci zarządza-
nia flotą pojazdów, Oprogramowanie nie do pobrania do za-
rządzania zakupem, finansowaniem, leasingiem, ubezpie-
czeniem, bezpieczeństwem, ochroną i diagnostyką pojaz-
dów, 45 Usługi prawne, Usługi bezpieczeństwa w zakresie 
fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Usługi osobiste 
i społeczne świadczone przez innych w celu zaspokojenia 
indywidualnych potrzeb, Usługi monitorowania floty pojaz-
dów w celach bezpieczeństwa, Usługi odzyskiwania skra-
dzionych pojazdów, Awaryjne usługi drogowe, mianowicie 
otwieranie zamków.

(210) 530769 (220) 2021 06 25
(731) TUREK KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

SOLARID, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) ROTORUA
(510), (511) 11 Pompy ciepła.

(210) 530771 (220) 2021 06 25
(731) Rivian IP Holdings, LLC, Plymouth, US
(540) (znak słowny)
(540) RIVIAN
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, elektronarzędzia, Silniki 
elektryczne i silniki, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, Ele-
menty sprzęgające i przekładniowe maszyn, z wyjątkiem 
do pojazdów lądowych, Narzędzia rolnicze inne niż narzędzia 
ręczne obsługiwane ręcznie, Inkubatory do jaj, Automaty 
sprzedające, Maszyny do wyrównywania nadwozi i ram pojaz-
dów oraz konstrukcyjne części zamienne do nich, Dystrybuto-
ry do pojazdów, Filtry powietrza do silników pojazdów, Cylin-
dry silników do pojazdów, Generatory do pojazdów lądo-
wych, Urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądo-
wych, Dodatki do pojazdów, mianowicie łyżki chwytakowe 
i ostrza do przemieszczania ziemi i przedmiotów luzem, Sprę-
żarki pneumatyczne i hydrauliczne do pojazdów, Części 
do pojazdów lądowych, mianowicie przewody do świec za-
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płonowych, Pompy olejowe do pojazdów lądowych, Kolekto-
ry jako część układu wydechowego pojazdu, Pompy paliwo-
we do pojazdów lądowych, Pompy wodne do pojazdów lą-
dowych, Części do pojazdów, mianowicie zawory zasilania 
do gaźników, Części pojazdów, mianowicie osłony krzywek, 
Części pojazdów, mianowicie kolektory dolotowe, Części po-
jazdów, mianowicie osłony krzywek silnika, Części do pojaz-
dów, mianowicie obudowy silników, Części do pojazdów, 
mianowicie wahacze, Części pojazdów, mianowicie popycha-
cze, Części pojazdów, mianowicie chłodnice oleju, Części 
do pojazdów, mianowicie, odpowietrzniki skrzyni korbowej, 
Części do pojazdów, mianowicie korki i pokrywy do zbiorni-
ków oleju, Części do pojazdów, mianowicie zbiorniki oleju, 
Tłumiki jako część układów wydechowych pojazdów, Części 
do silników spalinowych do pojazdów lądowych, mianowicie 
korbowody, Części mechaniczne do silników do pojazdów lą-
dowych, Bagnety olejowe do pojazdów, Paski rozrządu do sil-
ników do pojazdów lądowych, Pompy paliwowe do silników 
pojazdów lądowych, Alternatory do pojazdów lądowych, Ge-
neratory prądu, które mogą być również używane jako silniki 
elektryczne do pojazdów, Części do pojazdów, mianowicie 
gaźniki, Części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lą-
dowych i wodnych, Sprężarki powietrza do pojazdów, Cylin-
dry silników do pojazdów lądowych, Silniki wycieraczek szyby 
przedniej do pojazdów morskich lub lądowych, Części do sil-
ników pojazdów, mianowicie chłodnice powietrza doładowu-
jącego i ich części składowe, Części do silników pojazdów, 
mianowicie wymienniki ciepła, Przewody zapłonowe do silni-
ków pojazdów, Rury wydechowe do pojazdów lądowych, Ka-
talityczne jednostki konwertorowe do wydechów pojazdów, 
Zapłony elektroniczne do pojazdów, Metalowe uszczelki silni-
kowe do pojazdów, Filtry paliwa do silników pojazdów, Wałki 
rozrządu do silników pojazdów, Chłodnice do pojazdów, 
9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizual-
ne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, wykrywa-
jące, testujące, kontrolne, ratujące życie i dydaktyczne, Urzą-
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ-
cania, gromadzenia, regulowania lub kontrolowania dystrybu-
cji lub użytkowania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do nagrywania, przesyłania, odtwarzania lub przetwarza-
nia dźwięku, obrazów lub danych, Nośniki i pliki nagrane 
i do pobrania, oprogramowanie komputerowe, niezapisane 
cyfrowe lub analogowe nośniki do nagrywania i przechowy-
wania, Mechanizmy do aparatów na monety, Kasy fiskalne, 
urządzenia liczące, Komputery i komputerowe urządzenia pe-
ryferyjne, Kombinezony do nurkowania, maski do nurkowa-
nia, zatyczki do uszu dla nurków, zaciski na nos dla nurków 
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty oddechowe do pły-
wania pod wodą, Sprzęt gaśniczy, Interfejsy do komputerów, 
Programy komputerowe do projektowania interfejsów użyt-
kownika, Połączone bezprzewodowo elektryczne urządzenia 
bateryjne z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogra-
mowaniem i oprogramowaniem sprzętowym do przechowy-
wania i rozładowywania zmagazynowanej energii elektrycz-
nej do użytku w mieszkaniach i budynkach, Połączone bez-
przewodowo elektryczne urządzenia bateryjne z wbudowa-
nym zdalnie aktualizowanym oprogramowaniem i oprogra-
mowaniem sprzętowym do przechowywania i rozładowywa-
nia zmagazynowanej energii elektrycznej dostarczanej przez 
lub do sieci energetycznej lub innego źródła wytwarzania 
energii elektrycznej w celu stabilizowania i zaspokajania zapo-
trzebowania na energię elektryczną i celów zużycia energii 
elektrycznej, Oprogramowanie komputerowe do monitoro-
wania, optymalizacji i regulacji przechowywania i rozładowy-
wania zmagazynowanej energii do i z takich bezprzewodowo 
połączonych elektrycznych urządzeń akumulatorowych, Ba-

terie do dostarczania energii elektrycznej do silników do po-
jazdów elektrycznych, Elektryczne złącza do montażu na ścia-
nie do ładowania pojazdów elektrycznych, Przenośne wtyko-
we złącza zasilania elektrycznego do ładowania pojazdów 
elektrycznych, Oprogramowanie do pobrania w postaci apli-
kacji mobilnej do monitorowania poziomu naładowania i sta-
nu pojazdów oraz zdalnego sterowania pojazdami, Oprogra-
mowanie do pobrania w postaci systemu operacyjnego po-
jazdu, Urządzenia nawigacyjne do pojazdów [komputery po-
kładowe], Lokalizatory pojazdów i urządzenia do odzyskiwa-
nia pojazdów zaprogramowane do korzystania z globalnego 
systemu pozycjonowania (GPS) i telekomunikacji komórko-
wej, Radia do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, Ładowarki 
do akumulatorów do użytku z akumulatorami pojazdów, Tem-
pomat do pojazdów silnikowych, Sprzęt do zabezpieczania 
pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory wibracji, 
wstrząsów, ruchu, kąta, temperatury i napięcia, Pojazdy samo-
chodowe zawierające mikroprocesor, elektroniczny sprzęt za-
bezpieczający do pojazdów, mianowicie pokładowy system 
nadzoru pojazdów zawierający kamery i monitory do wykry-
wania i eliminowania martwych punktów po obu stronach 
pojazdu, Bezprzewodowe nadajniki-odbiorniki z technologią 
gromadzenia i wyświetlania statusu i śledzenia wszelkich ty-
pów pojazdów w środowiskach lokalnych, Akumulatory elek-
tryczne do pojazdów, Sprzęt podnoszący bezpieczeństwo 
pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory ciśnienia 
w oponach, Sprzęt podnoszący bezpieczeństwo pojazdów, 
mianowicie czujniki i kamery cofania, Urządzenia do wyważa-
nia opon do pojazdów lądowych, Bezkluczykowy system 
otwierania i bezkluczykowy wyłącznik zapłonu do odbiornika 
sygnału oraz brelok z elektronicznym transponderem sygna-
łu, Prędkościomierze do pojazdów, Wykrywacze obiektów ra-
darowych do użytku w pojazdach, Czujniki GPS montowane 
w pojeździe do określania prędkości ruchu pojazdu, Ładowar-
ki baterii do telefonów komórkowych do użytku w pojazdach, 
Części do silników pojazdów, mianowicie termostaty, Sprzęt 
audio do pojazdów, mianowicie stereo, głośniki, wzmacnia-
cze, korektory, zwrotnice i obudowy głośników, Głośniki bez-
przewodowe, Głośniki audio, Sprzęt stereo, Oprogramowanie 
komputerowe do pobrania do sterowania urządzeniami au-
dio, Porty ładowania USB do użytku w pojazdach, Zamki elek-
tryczne do pojazdów, Kamery cofania do pojazdów, Sterowni-
ki klimatyzacji do pojazdów, Kontrolery bezprzewodowe 
do zdalnego monitorowania i kontrolowania funkcji i stanu 
innych urządzeń lub systemów elektrycznych i mechanicz-
nych, mianowicie akumulatora, systemów bezpieczeństwa, 
oświetlenia, śledzenia i zabezpieczeń, Rozruszniki zdalnie ste-
rowane do pojazdów, System lokalizacji, śledzenia i bezpie-
czeństwa pojazdów składający się z anteny i nadajnika radio-
wego do umieszczenia w pojeździe, Regulatory napięcia 
w pojazdach, Sprzęt audio do pojazdów, mianowicie głośniki 
do samochodowych systemów audio, Przyrządy nawigacyjne 
do pojazdów [komputery pokładowe], Złącza elektryczne po-
jazdu silnikowego do przyczepy, Akumulatory do pojazdów, 
Urządzenia elektryczne, mianowicie stacje ładujące do łado-
wania pojazdów elektrycznych, Komputerowe analizatory sil-
ników pojazdów, Przedłużacze do użytku w pojazdach, Zasila-
cze do użytku z pojazdami, Przewody elektryczne do użytku 
z pojazdami, Termostaty do pojazdów, Automatyczne wskaź-
niki niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, Rejestratory 
przebiegu do pojazdów, Piloty do obsługi alarmów w pojaz-
dach, Miarki, Łyżki miarowe, Oprogramowanie do pobrania 
w postaci zarządzania flotą pojazdów, Oprogramowanie 
do pobrania do zarządzania zakupem, finansowaniem, leasin-
giem, ubezpieczeniem, bezpieczeństwem, ochroną i diagno-
styką pojazdów, Adaptery elektryczne, Odporne na warunki 
atmosferyczne osłony adapterów elektrycznych, 11 Reflektory 
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przednie do pojazdów, Klosze do lamp, Reflektory do rakiet 
nośnych, Światła do pojazdów, Tylne światła do rakiet no-
śnych, Światła hamowania do rakiet nośnych, Urządzenia 
oświetleniowe, mianowicie urządzenia oświetleniowe z orga-
nicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED) i urzą-
dzenia oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi 
(LED), Urządzenia oświetleniowe do pojazdów, Filtry powie-
trza do klimatyzatorów w przedziałach pasażerskich pojaz-
dów, Części do systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, 
mianowicie rdzenie grzejników i chłodnice gazowe do pojaz-
dów, Urządzenia do odszraniania pojazdów, Listwy świetlne 
do pojazdów, Klimatyzatory do pojazdów, System kontroli 
warunków klimatycznych pojazdu do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji, Reflektory do pojazdów, Światła punktowe 
do użytku w pojazdach, Instalacje klimatyzacyjne do pojaz-
dów, Urządzenia grzewcze do pojazdów, Grzejniki do pojaz-
dów, Czajniki elektryczne, Piece przenośne, Zlewy, Lampy 
do namiotów, Płyty indukcyjne, Spryskiwacze do baterii (kra-
ny), 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się na lądzie, w po-
wietrzu lub wodzie, Pojazdy lądowe oraz części i akcesoria 
do nich, mianowicie części konstrukcyjne i elementy układu 
napędowego w postaci silników elektrycznych, skrzyń bie-
gów i osi, Nadwozia pojazdów silnikowych, Siatki bagażowe 
do pojazdów, Zamontowane pokrowce na pojazdy, Łańcuchy 
antypoślizgowe do pojazdów, Łatki do naprawy opon pojaz-
dów, Pompy do pompowania opon pojazdów, Elementy wy-
kończeniowe do wnętrz samochodów, Panele do wnętrz sa-
mochodów, Niestandardowe skórzane wnętrza do pojazdów, 
Ramki do tablic rejestracyjnych, Uchwyty na tablice rejestra-
cyjne, Tapicerka do pojazdów, Elektryczne pojazdy lądowe, 
Części do pojazdów elektrycznych, mianowicie silniki, Części 
do pojazdów elektrycznych, mianowicie lusterka wsteczne, 
wycieraczki przedniej szyby i klapy tylne, W pełni elektryczny 
pojazd o wysokich osiągach, Siedzenia pojazdów, Piasty kół 
pojazdów, Koła pojazdów, Tapicerka, dopasowane pokrowce 
na pojazdy, Kierownice do pojazdów, Silniki do pojazdów lą-
dowych, Bagażniki dachowe, amortyzatory, sprężyny, drążki 
stabilizujące i zawieszenia, wszystko do pojazdów, Panele 
ozdobne do nadwozi pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego 
do pojazdów lądowych, Dopasowane pokrowce na siedzenia 
do pojazdów, Mocowania silników do pojazdów, Wstępnie 
zaprojektowane winylowe folie na pojazdy specjalnie przysto-
sowane do pojazdów, Części do pojazdów, mianowicie prze-
wody układu wspomagania, Insygnia do pojazdów, Poduszki 
do siedzeń do pojazdów, Zespoły piast kół pojazdów, Bagaż-
niki na narty do pojazdów, Lusterka do pojazdów, mianowicie 
lusterka wsteczne, Biegi cofania do pojazdów lądowych, Haki 
specjalnie zaprojektowane do użytku w pojazdach do moco-
wania akcesoriów pojazdów, Szyby przednie pojazdów, Urzą-
dzenia antykradzieżowe do pojazdów, Opona do pojazdów, 
Dętki do opon do pojazdów, Pompki do opon, Części z two-
rzyw sztucznych do pojazdów, mianowicie samochodowe 
zewnętrzne i wewnętrzne wytłaczane elementy dekoracyjne 
i ochronne z tworzyw sztucznych, Pojazdy lądowe, mianowi-
cie samochody elektryczne, ciężarówki i SUV-y, Częściowo 
dopasowane pokrowce na pojazdy, Sprężarki powietrza 
do hamulców do pojazdów lądowych, Pneumatyczne cylin-
dry hamulcowe do pojazdów lądowych, Maski pojazdów, 
Podwozia do pojazdów silnikowych, Ochraniacze na siedze-
nia pojazdów, Części do napraw strukturalnych do samocho-
dów ciężarowych i innych pojazdów silnikowych, Mechanizm 
napędowy pojazdu składający się ze sprzęgła, przekładni, 
wału napędowego i mechanizmu różnicowego, Górne osłony 
przekładni do pojazdów lądowych, Płyty montażowe prze-
kładni do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, Haki holownicze do pojazdów, Chlapacze do po-
jazdów, Stopnie do mocowania do pojazdów lądowych, Ob-

ręcze kół pojazdów i ich części konstrukcyjne, Samochody te-
renowe (ATV), Czujniki do pojazdów lądowych, mianowicie 
czujniki momentu obrotowego wspomagania kierownicy, 
sprzedawane jako element układu wspomagania kierownicy, 
Felgi do pojazdów, Hamulce do pojazdów, Nadwozia pojaz-
dów, Przekładnie do pojazdów lądowych, Części do pojaz-
dów, mianowicie osłony przedniej szyby, Części pojazdów, 
mianowicie osłony przeciwsłoneczne, Części do pojazdów, 
mianowicie, ramiona do mechanizmów zwrotniczych [części 
pojazdów], Części pojazdów, mianowicie przeguby kulowe 
[części pojazdów], Części do pojazdów, mianowicie rozpórki 
zawieszenia, Części pojazdów, mianowicie przeguby homoki-
netyczne, Wentyle do opon pojazdów, Części do pojazdów 
lądowych, mianowicie dyferencjały [części pojazdów lądo-
wych], Osłony maski jako części konstrukcyjne pojazdów, 
Wały napędowe do pojazdów lądowych, Przewody hamulco-
we do pojazdów, Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, 
Części zawieszenia pojazdów lądowych, mianowicie resory 
piórowe, Części zawieszenia pojazdów lądowych, mianowicie 
sprężyny śrubowe, Pióra wycieraczek szyby przedniej do po-
jazdów, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Części zawiesze-
nia pojazdów lądowych, mianowicie korektory, Klocki do ha-
mulców tarczowych do pojazdów, Uchwyty na kubki do użyt-
ku w pojazdach, Przekładnie do pojazdów lądowych i ich czę-
ści zamienne, Paski do przekładni do pojazdów lądowych, 
Systemy zawieszenia do pojazdów lądowych, Łożyska kół 
do pojazdów lądowych, Szklane okno do pojazdów, Alarmy 
antywłamaniowe do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojaz-
dów, Bagażniki na rowery do pojazdów, Zestawy osłon do osi 
do użytku w pojazdach lądowych, Łożyska osi do pojazdów 
lądowych, Hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, Konte-
nery do przechowywania bagażników dachowych do pojaz-
dów lądowych, Sportowe pojazdy użytkowe, Poduszki po-
wietrzne do pojazdów, Szyby pojazdów, Pasy bezpieczeństwa 
do użytku w pojazdach, Zawory do opon pojazdów, Klaksony 
do pojazdów, Części do pojazdów lądowych, mianowicie 
pasy napędowe, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Dopaso-
wane pokrowce na samochody osobowe i ciężarowe w celu 
ochrony przed warunkami atmosferycznymi i żywiołami, Za-
główki do pojazdów, Nadmuchiwane poduszki powietrzne 
do użytku w pojazdach w celu zapobiegania urazom w wy-
padkach, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Akce-
soria samochodowe na rynku wtórnym, mianowicie torby 
na organizery, siatki i tace specjalnie przystosowane do mon-
tażu w pojazdach, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń pojaz-
dów, Okładziny hamulcowe do pojazdów lądowych, Części 
do pojazdów lądowych, mianowicie osie, Części do pojazdów 
lądowych, mianowicie przekładnie napędowe, Części metalo-
we do pojazdów, mianowicie metalowe elementy dekoracyj-
ne i ochronne do pojazdów zewnętrznych i wewnętrznych, 
Pojazdy elektryczne, mianowicie samochody, ciężarówki 
i SUV-y, Rowery, Awaryjne alarmy ostrzegawcze do pojazdów, 
Tarcze do kół do pojazdów, Zamki do pojazdów silnikowych, 
Systemy alarmowe pojazdów silnikowych, Jednostki sterujące 
do pojazdów lądowych i ich części, Spojlery do pojazdów, 
Stopnie nadwozia do pojazdów, Poduszki powietrzne, Zde-
rzaki do samochodów, Bagażniki dachowe do przewozu ła-
dunków i bagażu, Części do pojazdów lądowych, mianowicie 
stopnie nadwozia, Części do pojazdów lądowych, mianowicie 
osłony przeciwbłotne, Części do pojazdów lądowych, miano-
wicie błotniki, Części do pojazdów, mianowicie amortyzatory, 
Drzwi do pojazdów, Dźwignie kierunkowskazów do pojaz-
dów, Korki do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, 
Osłony na tablice rejestracyjne pojazdów, Panele drzwiowe 
do pojazdów, Namioty dachowe przystosowane do użytku 
w pojazdach, Części do pojazdów rekreacyjnych, mianowicie 
urządzenia do gotowania i zlewy, Części do pojazdów, miano-
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wicie obudowy konstrukcyjne zawierające urządzenia do go-
towania, zlewozmywaki i urządzenia do przechowywania, 
Samochodowe części konstrukcyjne, mianowicie samousz-
czelniające się zbiorniki do przechowywania wody, Części 
konstrukcyjne do samochodów, mianowicie bagażniki, 
segmenty ładunkowe i magazynowe, Skrzynie ładunkowe 
specjalnie przystosowane do samochodów ciężarowych 
i SUV-ów, Dopasowane wykładziny do przestrzeni ładunko-
wych do pojazdów, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie czynności biurowych, Obsługa systemów 
baterii elektrycznych składających się z podłączonych bez-
przewodowo urządzeń do baterii elektrycznych z wbudowa-
nym zdalnie aktualizowanym oprogramowaniem i oprogra-
mowaniem sprzętowym oraz oprogramowaniem pomocni-
czym do przechowywania i rozładowywania zmagazynowa-
nej energii elektrycznej na rzecz osób trzecich do celów dzia-
łalności gospodarczej oraz związanych z nimi usług doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi dealerskie 
w zakresie pojazdów i pojazdów lądowych, Sklepy detaliczne, 
punkty sprzedaży i sklepy typu pop-up w zakresie pojazdów 
lądowych i pojazdów, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, mianowicie pomoc w opracowywaniu stra-
tegii biznesowych, Konsultacje w zakresie efektywności ener-
getycznej w odniesieniu do energii słonecznej i odnawialnej, 
Świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych na rzecz 
konsumentów w zakresie zakupu pojazdów lądowych, Świad-
czenie usług w zakresie katalogów informacji online zawiera-
jącej informacje dotyczące pojazdów i stacji ładowania, Usługi 
zarządzania paliwem w dziedzinie flot, Usługi zarządzania flo-
tą w postaci śledzenia pojazdów floty do celów komercyj-
nych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Sprawy 
monetarne, Usługi związane z nieruchomościami, Usługi 
agentów ubezpieczeniowych, Usługi finansowania, Usługi 
w zakresie nieruchomości, mianowicie dzierżawa i zarządza-
nie własnością przemysłową na rzecz osób trzecich, 37 Usługi 
budowlane, Usługi instalacyjne i naprawcze, Roboty wydo-
bywcze, odwierty gazu i ropy naftowej, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa oraz modernizacja bezprzewodowo podłączo-
nych elektrycznych urządzeń akumulatorowych oraz związa-
ne z nimi doradztwo w zakresie przechowywania i rozłado-
wywania zmagazynowanej energii elektrycznej w celu ustabi-
lizowania i zaspokojenia zapotrzebowania na energię elek-
tryczną i celów użytkowania, Świadczenie usług konserwacji 
i naprawy pojazdów, Doradztwo w zakresie naprawy pojaz-
dów, Konsultacje w zakresie konserwacji pojazdów, Ładowa-
nie akumulatorów do pojazdów, Usługi dostosowywania po-
jazdów, mianowicie konstruowanie pojazdów na zamówie-
nie, Usługi stacji ładowania pojazdów, Naprawa i konserwacja 
pojazdów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Stacje obsłu-
gi pojazdów, Malowanie pojazdów, Usługi stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych, Usługi zarządzania flotą w postaci 
konserwacji pojazdów floty, Usługi pomocy drogowej w na-
głych wypadkach, mianowicie reagowanie na wezwania po-
mocy drogowej, wymiana opon, awaryjne ładowanie akumu-
latorów, Usługi budowlane, Naprawa, Usługi instalacyjne, Pro-
jektowanie, rozwój i produkcja specjalistycznych elektrycz-
nych pojazdów samochodowych, Konserwacja, serwis i na-
prawa specjalistycznych elektrycznych pojazdów samocho-
dowych, 39 Transport, Pakowanie i przechowywanie towa-
rów, Organizowanie podróży, Leasing pojazdów silnikowych, 
Usługi współdzielenia samochodów, Usługi współdzielenia 
przejazdów, Transport i przechowywanie pojazdów, Wyna-
jem pojazdów, Usługi prowadzenia pojazdów, Holowanie po-
jazdów, Usługi wynajmu pojazdów, Rezerwacja samochodów 
na wynajem, Usługi pomocy drogowej w nagłych wypad-
kach, mianowicie usługi holowania, wyciągania za pomocą 

wyciągarki i dostarczania kluczy, Planowanie trasy podróży, 
40 Obróbka materiałów, Recykling odpadów i śmieci, Oczysz-
czanie powietrza i uzdatnianie wody, Usługi drukarskie, Kon-
serwowanie żywności i napojów, Leasing podłączonych bez-
przewodowo elektrycznych urządzeń akumulatorowych 
z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogramowaniem 
i oprogramowaniem sprzętowym do przechowywania i roz-
ładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej w celu 
stabilizacji i spełnienia zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną oraz celów użytkowania, Akrylowe wykańczanie pojazdów, 
41 Edukacja, Prowadzenie szkoleń, Usługi rozrywkowe, Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Usługi edukacyjne, mianowicie szkole-
nia w dziedzinie projektowania, rozwoju, produkcji, konserwa-
cji, serwisu i naprawy pojazdów, Organizowanie i prowadze-
nie wycieczek z przewodnikiem w formie wycieczek objazdo-
wych i wycieczek drogowych pojazdami lądowymi, łodziami, 
rowerami i pieszo, Usługi rozrywkowe w formie doświadczeń 
z jazd próbnych pojazdami, Usługi edukacyjne, mianowicie 
szkolenia w dziedzinie projektowania, rozwoju, produkcji, kon-
serwacji, serwisu i naprawy specjalistycznych elektrycznych 
pojazdów samochodowych, 42 Usługi naukowe i technolo-
giczne oraz badania i projektowanie z nimi związane, Usługi 
analizy przemysłowej, badań przemysłowych i projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Pro-
jektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowe-
go, Monitorowanie pojazdów w celu zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania, Zdalne monitorowanie funkcjonowa-
nia, wydajności i sprawności pojazdów elektrycznych, Udo-
stępnianie oprogramowania nie do pobrania używanego 
do predykcyjnej analizy ładowania i konserwacji pojazdów 
elektrycznych oraz predykcyjnej analizy potrzeb konsumen-
tów, Usługi projektowania inżynieryjnego, Konsultacje doty-
czące rozwoju produktu, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
projektowania pojazdów dla osób trzecich, Doradztwo w za-
kresie inżynierii, Monitorowanie podłączonych bezprzewodo-
wo elektrycznych urządzeń akumulatorowych z wbudowa-
nym oprogramowaniem sprzętowym i oprogramowaniem 
do przechowywania i dostarczania energii elektrycznej w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i programowa-
nia w celu spełnienia zapotrzebowania na energię elektryczną 
i celów użytkowania, Projektowanie systemów baterii elek-
trycznych składających się z bezprzewodowo połączonych 
elektrycznych urządzeń akumulatorowych i oprogramowania 
pomocniczego, wszystkie usługi do przechowywania i rozła-
dowywania zmagazynowanej energii elektrycznej, w celu 
optymalizacji wydajności projektowania, programowania 
i konfiguracji wspomnianych systemów oraz związanych 
z nimi usług konsultingowych, Usługi oprogramowania jako 
usługi (SAAS) obejmujące oprogramowanie do monitorowa-
nia, optymalizacji i regulacji przechowywania i rozładowywa-
nia zmagazynowanej energii do i z bezprzewodowo podłą-
czonych elektrycznych urządzeń akumulatorowych, Udostęp-
nianie oprogramowania online nie do pobrania do monitoro-
wania, optymalizacji i regulacji przechowywania i rozładowy-
wania zmagazynowanej energii do i z bezprzewodowo pod-
łączonych elektrycznych urządzeń akumulatorowych, Zarzą-
dzanie oprogramowaniem i oprogramowaniem sprzętowym 
wbudowanym w bezprzewodowo podłączonym elektrycz-
nym urządzeniu akumulatorowym do przechowywania i roz-
ładowywania zmagazynowanej energii elektrycznej przez 
programowanie i konfigurowanie oprogramowania do elek-
trycznego urządzenia akumulatorowego, Instalacja, konser-
wacja oraz naprawa i aktualizacja zdalnie aktualizowanego 
oprogramowania komputerowego i oprogramowania sprzę-
towego wbudowanego w bezprzewodowo połączone elek-
tryczne urządzenie akumulatorowe oraz związane z tym do-
radztwo w zakresie przechowywania i rozładowywania zma-
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gazynowanej energii elektrycznej w celu stabilizacji i spełnie-
nia zapotrzebowania na energię elektryczną i celów użytko-
wania, Usługi kontroli pojazdów dla nowych i używanych po-
jazdów dla osób kupujących lub sprzedających ich pojazdy, 
Usługi kontroli uszkodzeń pojazdów silnikowych, Inspekcje 
pojazdów silnikowych, Usługi projektowania części do pojaz-
dów silnikowych, Usługi monitorowania floty pojazdów w ce-
lach bezpieczeństwa, Usługi odzyskiwania skradzionych po-
jazdów, Oprogramowanie nie do pobrania w postaci zarzą-
dzania flotą pojazdów, Oprogramowanie nie do pobrania 
do zarządzania zakupem, finansowaniem, leasingiem, ubez-
pieczeniem, bezpieczeństwem, ochroną i diagnostyką pojaz-
dów, 45 Usługi prawne, Usługi bezpieczeństwa w zakresie 
fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Usługi osobiste 
i społeczne świadczone przez innych w celu zaspokojenia 
indywidualnych potrzeb, Usługi monitorowania floty pojaz-
dów w celach bezpieczeństwa, Usługi odzyskiwania skra-
dzionych pojazdów, Awaryjne usługi drogowe, mianowicie 
otwieranie zamków.

(210) 530775 (220) 2021 06 25
(731) PACZEŚNIAK-SŁOTA ALICJA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄSKIE SMYKI
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Płyty kompaktowe z mu-
zyką, 41 Widowiska muzyczne, Usługi w zakresie edukacji 
muzycznej, Występy muzyczne na żywo, Koncerty muzycz-
ne, Nauczanie muzyki.

(210) 530782 (220) 2021 06 26
(731) WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NALULI
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych, Poduszki dla 
zwierząt domowych, Koszyki dla kotów, Przenośne posłania 
dla zwierząt, Niemetalowe kosze do spania dla zwierząt do-
mowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Klatki 
dla zwierząt, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Budy dla zwierząt domowych, Budki dla zwierząt do-
mowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kosze do spania, 
niemetalowe, dla zwierząt domowych, Kosze, niemetalowe, 
do przewożenia zwierząt domowych, Niemetalowe skrzy-
nie do transportu zwierząt, Posłania dla zwierząt, Posłania 
dla zwierząt domowych, Transportery dla zwierząt w for-
mie pudeł, 21 Pojemniki na żywność dla zwierząt domo-
wych, Koryta do picia, Miski na napoje i karmę dla zwierząt, 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Szczotki dla 
zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Koryta 
do picia dla zwierząt, Kuwety dla zwierząt domowych, Mi-
ski dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepa-
ratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwie-
rząt, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Inter-
net oraz sklepów detalicznych i hurtowych następujących 
towarów: meble dla zwierząt domowych, poduszki dla 
zwierząt domowych, koszyki dla kotów, przenośne posła-

nia dla zwierząt, niemetalowe kosze do spania dla zwierząt 
domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
klatki dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt do-
mowych, budy dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt domowych, kosze do spa-
nia, niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, nieme-
talowe, do przewożenia zwierząt domowych, niemetalo-
we skrzynie do transportu zwierząt, posłania dla zwierząt, 
posłania dla zwierząt domowych, transportery dla zwierząt 
w formie pudeł, pojemniki na żywność dla zwierząt domo-
wych, koryta do picia, miski na napoje i karmę dla zwierząt, 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, szczotki dla 
zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, koryta 
do picia dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, mi-
ski dla zwierząt domowych, Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, Agencje re-
klamowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja fil-
mów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwania w zakresie 
patronatu, Organizowanie targów handlowych, Organiza-
cja pokazów mody w celach promocyjnych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisem-
nych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, Reklamy ra-
diowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać za kliknię-
cie”, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promocją 
sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza tren-
dów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowania 
kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Marke-
ting internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wyda-
rzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marke-
ting, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli 
i modelek, Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań 
wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, Usługi handlu związane z po-
bieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi informa-
cyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Interne-
tu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe.
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(210) 530788 (220) 2021 06 26
(731) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stróże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bee-complex Miód z produktami pszczelimi

(531) 03.13.04, 03.13.05, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mieszanki przekąsek składające się z prze-
tworzonych owoców, orzechów i produktów pszczelich, 
30 Pierzga, Miód, Miód biologiczny do spożycia przez ludzi, 
Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko pszczele, Natural-
ny miód dojrzały, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Słodkie 
pasty do smarowania na bazie miodu, Substytuty miodu, 
Miód z owocami, Miód z suszonymi owocami, Miód z lio-
filizowanymi owocami, Miód z ziołami, Miód z dodatkami 
spożywczymi, z imbirem, z przyprawami korzennymi, Miody 
wzbogacone produktami pszczelimi:  pyłkiem kwiatowym, 
pierzgą, propolisem, mleczkiem pszczelim.

(210) 530793 (220) 2021 06 24
(731) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA Centrum

(531) 24.13.01, 24.15.01, 24.15.11, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie aptek ogólno-
dostępnych, w których realizowana jest sprzedaż produk-
tów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, produk-
tów kosmetycznych z wyłączeniem produktów leczniczych 
przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, środ-
ków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medy-
cynie, produktów biobójczych. Organizowanie i prowadze-
nie apteki internetowej, w której realizowana jest sprzedaż 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznymi z wyłącze-
niem produktów leczniczych przeznaczonych do perfumo-
wania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyj-
nych stosowanych w medycynie, produktów biobójczych, 
44 Usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych 
na zamówienie.

(210) 530795 (220) 2021 06 24
(731) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) APTEKA VITAL CENTRUM

(531) 24.13.22, 27.05.01, 01.15.03, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie aptek ogólno-
dostępnych, w których realizowana jest sprzedaż produk-
tów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, produk-
tów kosmetycznych z wyłączeniem produktów leczniczych 
przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, środ-
ków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medy-
cynie, produktów biobójczych, Organizowanie i prowadze-
nie apteki internetowej, w której realizowana jest sprzedaż 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznymi z wyłącze-
niem produktów leczniczych przeznaczonych do perfumo-
wania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyj-
nych stosowanych w medycynie, produktów biobójczych, 
44 Usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych 
na zamówienie.

(210) 530797 (220) 2021 06 24
(731) KACZMARCZYK URSZULA REHA-FIT USŁUGI 

FIZJOTERAPEUTYCZNE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FizjoKids

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.14
(510), (511) 44 Fizjoterapia.

(210) 530798 (220) 2021 06 24
(731) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA Vital Centrum

(531) 01.15.03, 24.13.22, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie aptek ogólno-
dostępnych, w których realizowana jest sprzedaż produk-
tów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, produk-
tów kosmetycznych z wyłączeniem produktów leczniczych 
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przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, środ-
ków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
I chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medy-
cynie, produktów biobójczych, Organizowanie i prowadze-
nie apteki internetowej, w której realizowana jest sprzedaż 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznymi z wyłącze-
niem produktów leczniczych przeznaczonych do perfumo-
wania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyj-
nych stosowanych w medycynie, produktów biobójczych, 
44 Usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych 
na zamówienie.

(210) 530801 (220) 2021 06 24
(731) HOLANOWSKI RAFAŁ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB SUPRA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.04, 26.04.10
(510), (511) 16 Materiały reklamowe, plakaty, druki, broszu-
ry, ulotki reklamowe, fotografie, artykuły biurowe i materia-
ły piśmiennicze, papier, karton i wyroby z tych materiałów 
nieujęte w innych klasach, kalendarze, notatniki, notesy, 
ołówki, długopisy, artykuły papiernicze, pióra, sprzęt biu-
rowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania 
nie ujęte w innych klasach, 35 Usługi doradztwa w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, usługi konsultingowe w kwestiach ekonomicz-
nych, przeprowadzanie audytów, 36 Usługi ubezpiecze-
niowe, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi agencji 
kredytowych, sporządzanie analiz finansowych, doradztwo 
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, pośred-
nictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi 
związane z pośrednictwem dotyczącym świadczeń emery-
talnych, zarządzanie majątkiem, tworzenie funduszy, zarzą-
dzanie funduszami inwestycyjnymi, doradztwo w zakresie 
funduszy inwestycyjnych, inwestowanie na rynku kapitało-
wym, 38 Telekomunikacja, 42 Badania oraz usługi, naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe 
i usługi badawcze: projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego.

(210) 530804 (220) 2021 06 24
(731) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 01.15.03, 24.13.22
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie aptek ogólno-
dostępnych, w których realizowana jest sprzedaż produk-
tów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, produk-
tów kosmetycznych z wyłączeniem produktów leczniczych 
przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, środ-
ków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medy-
cynie, produktów biobójczych, Organizowanie i prowadze-
nie apteki Internetowej, w której realizowana jest sprzedaż 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznymi z wyłącze-
niem produktów leczniczych przeznaczonych do perfumo-
wania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyj-
nych stosowanych w medycynie, produktów biobójczych, 
44 Usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych 
na zamówienie.

(210) 530805 (220) 2021 06 24
(731) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.03, 24.13.22, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie aptek ogólno-
dostępnych, w których realizowana jest sprzedaż produk-
tów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, produk-
tów kosmetycznych z wyłączeniem produktów leczniczych 
przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, środ-
ków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medy-
cynie, produktów biobójczych, Organizowanie i prowadze-
nie apteki internetowej, w której realizowana jest sprzedaż 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznymi z wyłącze-
niem produktów leczniczych przeznaczonych do perfumo-
wania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyj-
nych stosowanych w medycynie, produktów biobójczych, 
44 Usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych 
na zamówienie.

(210) 530807 (220) 2021 06 24
(731) BIAŁOGRODZKI PIOTR MICHAŁ, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APTEKA CENTRUM

(531) 01.15.03, 24.13.22, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie aptek ogólno-
dostępnych, w których realizowana jest sprzedaż produk-
tów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, produk-
tów kosmetycznych z wyłączeniem produktów leczniczych 
przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, środ-
ków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt 
i chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medy-
cynie, produktów biobójczych, Organizowanie i prowadze-
nie apteki internetowej, w której realizowana Jest sprzedaż 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
suplementów diety, produktów kosmetycznymi z wyłącze-
niem produktów leczniczych przeznaczonych do perfumo-
wania lub upiększania, środków higienicznych, przedmiotów 
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyj-
nych stosowanych w medycynie, produktów biobójczych, 
44 Usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych 
na zamówienie.

(210) 530811 (220) 2021 06 28
(731) MILLER MAŁGORZATA I-LIGNUM, Żukówka
(540) (znak słowny)
(540) HARMONODRAM
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 
Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisem-
nych, Zapewnianie muzyki na żywo, Doradztwo w zakresie 
produkcji filmów i muzyki, Dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Mu-
zyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania 
muzyki, Nagrywanie muzyki, Nauczanie muzyki, Nauczanie 
muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, Nauka mu-
zyki, Organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, 
Organizowanie koncertów muzyki pop, Publikowanie książek 
z nutowym zapisem muzyki, Rozrywka z udziałem muzyki, 
Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Transkrypcja muzy-
ki na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie ćwiczeń 
do programów muzycznych i lekcji muzyki, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stro-
nach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnię-
cia] na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie 
nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udo-

stępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, wido-
wisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny 
muzyki, nie do pobrania, Udzielanie informacji, komentarzy 
i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci 
komputerowych, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, 
Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi miksowania 
muzyki, Usługi nauczania muzyki, Usługi prezenterów mu-
zyki, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, Usługi 
rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, Usługi w zakresie 
komponowania muzyki, Usługi w zakresie obróbki popro-
dukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usłu-
gi w zakresie transkrypcji muzyki, Wypożyczanie taśm audio 
zawierających nagraną muzykę, Zapewnianie klasyfikacji 
wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, 
nagrań wideo i gier wideo, Usługi pisania blogów.

(210) 530814 (220) 2021 06 28
(731) REMBISZ ALBERT M365KRAKÓW SERWIS HULAJNÓG 

I ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S MODE

(531) 26.04.04, 01.15.03, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, 12 Hulajnogi 
(pojazdy), Elektryczne napędy do pojazdów, Pojazdy i środki 
transportu, 35 Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej.

(210) 530824 (220) 2021 06 28
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA GOLD AMBER
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do twarzy.

(210) 530828 (220) 2021 06 28
(731) SALINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do trans-
misji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiado-
mości, Platforma jako usługa [PaaS] służąca do zarządzania 
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relacjami z klientem, Tworzenie platform internetowych, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] służące do zarządzania relacjami z klientem, Pisanie opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradztwa informatycznego, Hosting aplikacji mobilnych, Wy-
najem oprogramowania komputerowego, Udostępnianie onli-
ne oprogramowania do pobrania, Prace badawczo-rozwojowe 
dla osób trzecich.

(210) 530829 (220) 2021 06 28
(731) DOBRE WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 11.03.01
(510), (511) 33 Białe wino, Czerwone wino, Napoje zawiera-
jące wino [szprycer], Owocowe wino musujące, Wino, Wino 
alkoholizowane, Wino amontillado, Wino kuchenne, Wino 
musujące, Wino winogronowe, Winogronowe wino musujące, 
Aperitify na bazie wina, Musujące białe wina, Musujące wina 
czerwone, Napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, 
Napoje na bazie wina, Słodkie wina, Wina, Wina alkoholowe, 
Wina deserowe, Wina niemusujące, Wina naturalnie musujące, 
Wina musujące, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Wina różowe, Wina stołowe, 
Wina wzmacniane, 39 Dostarczanie wina, Dostawa wina, Prze-
chowywanie wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, 
Wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, Przechowy-
wanie win pod zamknięciem celnym, 41 Organizacja i przepro-
wadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organiza-
cja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, 
Rozrywka związana z degustacją wina, Degustacje win [usługi 
edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Imprezy 
z degustacją win w celach edukacyjnych, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].

(210) 530838 (220) 2021 06 28
(731) RELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GAME OVER
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary, 
Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Impre-
zy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bu-
fety], Kawiarnia, Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Puby, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, 
Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Snack-bary, 
Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi świadczone przez bary bistro.

(210) 530839 (220) 2021 06 29
(731) CHMIELEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smileclinic Krzysztof Chmielewski

(531) 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 35 Publikowanie tekstów sponsorowanych i re-
klamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, Wyceny 
handlowe, pozyskiwanie i systematyzowanie komputerowych 
baz danych, Audyt, Badania rynku, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Reklama i promocja, Usłu-
gi zaopatrzenia osób trzecich w zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, 41 Nauczanie, kształcenie, informacja 
o edukacji, Instruktaż, Kluby zdrowia, Publikowanie książek, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, Pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowych, Usługi szkoleniowe doty-
czące personelu medycznego, 44 Usługi analiz medycznych 
związane z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych 
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi den-
tystyczne, Usługi w zakresie pomocy medycznej, Usługi prote-
tyczne, Chirurgia stomatologiczna, Dentystyka, Stomatologia, 
Stomatologia estetyczna, Kliniki medyczne, Kliniki stomatolo-
giczne, Opieka pielęgniarska, Placówki opieki medycznej, Pla-
cówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady w zakresie 
farmakologii, Szpitale, Usługi telemedyczne.

(210) 530840 (220) 2021 06 29
(731) SMILECLINIC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SmileClinic Chmielewski & Karczewska
(510), (511) 35 Publikowanie tekstów sponsorowanych 
i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, Wy-
ceny handlowe, pozyskiwanie i systematyzowanie kompu-
terowych baz danych, Audyt, Badania rynku, Doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Reklama 
i promocja, Usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 44 Usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi ba-
dań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem 
chorób, Usługi dentystyczne, Usługi w zakresie pomocy 
medycznej, Usługi protetyczne, Chirurgia stomatologiczna, 
Dentystyka, Stomatologia, Stomatologia estetyczna, Kliniki 
medyczne, Kliniki stomatologiczne, Opieka pielęgniarska, 
Placówki opieki medycznej, Placówki rekonwalescencji, Po-
moc medyczna, Porady w zakresie farmakologii, Szpitale, 
Usługi telemedyczne.

(210) 530841 (220) 2021 06 29
(731) SMILECLINIC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIC ADVANCED IMPLANT CENTER
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(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Leki, Produkty farmaceutyczne, Środki prze-
ciwbólowe, Środki znieczulające, Środki dezynfekcyjne, 
Środki pomocnicze do użytku medycznego, Materiały opa-
trunkowe, Środki grzybobójcze, Materiały do plombowania 
zębów, Masa odciskowa do celów dentystycznych, Implanty 
biologiczne, Implanty chirurgiczne składające się z żywych 
tkanek, Implanty chirurgiczne wyhodowane z komórek ma-
cierzystych, Implanty chirurgiczne w postaci żywych tkanek 
i materiałów syntetycznych, Stopy metali szlachetnych do ce-
lów dentystycznych, Lakiery dentystyczne, 10 Przyrządy me-
dyczne, mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z ma-
teriałów sztucznych, Protezy i sztuczne implanty, Materiały 
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej, Implanty 
chirurgiczne składające się z elementów sztucznych, Implan-
ty (protezy) do chirurgii stomatologicznej, Implanty denty-
styczne, Implanty (protezy) do użytku w chirurgii szczękowej, 
Implanty protetyczne, Implanty medyczne, Implanty kostne, 
Modele implantów, Mosty do implantów dla celów denty-
stycznych, 16 Czasopisma, Gazety, Plakaty, Afisze, Fotografie, 
Broszury, Druki, Kalendarze, Publikacje drukowane, Albumy, 
Teczki na dokumenty i materiały konferencyjne, Zeszyty, 
Skoroszyty, Koperty, Przyrządy do pisania, Torby papierowe 
lub z tworzyw sztucznych do pakowania, Trójwymiarowe 
modele do celów edukacyjnych, 35 Publikowanie tekstów 
sponsorowanych i reklamowych, Organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
handlowa, Wyceny handlowe, Pozyskiwanie i systematyzo-
wanie komputerowych baz danych, Audyt, Badania rynku, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Reklama i promocja, Usługi zaopatrzenia osób trzecich 
w zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 
41 Nauczanie, kształcenie, informacja o edukacji, Instruktaż, 
Kluby zdrowia, Publikowanie książek, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i seminariów, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowych, Usługi szkoleniowe dotyczące personelu me-
dycznego, 42 Usługi naukowe i technologiczne w dziedzinie 
stomatologii, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i far-
makologii, Badania chemiczno-technologiczne, Badania bio-
logiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 44 Usługi 
dentystyczne, Usługi w zakresie pomocy medycznej, Usługi 
protetyczne, Chirurgia stomatologiczna, Dentystyka, Stoma-
tologia, Stomatologia estetyczna, Kliniki medyczne, Kliniki 
stomatologiczne, Opieka pielęgniarska, Placówki opieki me-
dycznej, Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Pora-
dy w zakresie farmakologii, Szpitale, Usługi telemedyczne.

(210) 530863 (220) 2021 06 28
(731) FUNDACJA WOLF ZONE, Wilczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATAHA

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 41 Kursy świadomości (szkolenia), kursy szkole-
niowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy w zakresie 
rozwoju osobistego, nauczanie praktyk medytacyjnych, or-
ganizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w za-
kresie świadomości, trening rozwoju osobistego, trening me-
dytacji, usługi szkoleniowe za granicą.

(210) 530865 (220) 2021 06 28
(731) ŚLEDŹ KRYSTIAN FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ALUSPORT, Mikułowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Alusport

(531) 01.15.05, 26.01.18, 06.01.01, 06.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 12 Felgi i obręcze kół do pojazdów mechanicz-
nych, Akcesoria do felg oraz obręczy do kół pojazdów me-
chanicznych, 35 Sprzedaż i dystrybucja części samochodo-
wych, w tym felg i obręczy kół do pojazdów mechanicznych 
oraz akcesoriów do nich.

(210) 530866 (220) 2021 06 28
(731) FUNDACJA WOLF ZONE, Wilczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF ZONE

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 41 Kursy świadomości (szkolenia), kursy szkole-
niowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy w zakresie 
rozwoju osobistego, nauczanie praktyk medytacyjnych, or-
ganizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w za-
kresie świadomości, trening rozwoju osobistego, trening me-
dytacji, usługi szkoleniowe dla biznesu.

(210) 530870 (220) 2021 06 29
(731) RYBIENIK REMIGIUSZ CARPATHIAN LYNX, Dybawka
(540) (znak słowny)
(540) dereniada
(510), (511) 32 Gazowane soki owocowe, Lemoniada, Na-
poje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje owo-
cowe i soki owocowe, Smakowa woda mineralna, Soki, 
Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Syropy do produkcji 
lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych 
owocami, Wody, 35 Administrowanie sprzedażą, Informacje 
na temat sprzedaży produktów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Promocja sprzedaży, Pro-
mowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama ba-
nerowa, Reklama i marketing, Reklama radiowa, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Usługi reklamowe 
w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi zarządzania sprzeda-
żą, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwa-
terowania [hotele, pensjonaty], Herbaciarnie, Hostele (schro-
niska), Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, Kawiarnia, Kafeterie [bufety], Koktajlbary, 
Lodziarnie, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
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Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja 
zakwaterowania, Serwowanie jedzenia i napojów, Snack-ba-
ry, Stołówki, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawo-
wych, Usługi barowe, Usługi cateringu zewnętrznego, Usłu-
gi herbaciarni, Usługi hotelowe, Usługi cateringowe, Usługi 
kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi ogródków piwnych, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, 
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie do-
starczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie pubów, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Zajazdy dla turystów.

(210) 530873 (220) 2021 06 29
(731) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) VIKING GARAGE
(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 online.

(210) 530977 (220) 2021 06 30
(731) GŁUCHOWSKA KAROLINA OPLOTKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPLOTKA
(510), (511) 14 Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, 
Srebrne kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki 
do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki z metali szlachet-
nych, Kolczyki powlekane srebrem, Klipsy jubilerskie prze-
kształcające kolczyki w klipsy, Złote bransoletki, Bransoletki 
pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne bransoletki, 
Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżute-
ria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, 
Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, 
Bransoletki z drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki 
kord na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe 
do zegarków, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], 
Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Łańcuszki 
z metali szlachetnych na bransoletki, Bransoletki z tworzyw 
sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opa-
ski z drutu do noszenia jako bransoletki, Bransoletki z gumy 
lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki 
[biżuteria], Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane 
naszyjniki, Naszyjniki śliniaki, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], 
Naszyjniki powlekane srebrem, Zapięcia do naszyjników, 
Zawieszki do naszyjników, Naszyjniki z metali szlachetnych, 
Jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, Łańcuszki z metali 
szlachetnych na naszyjniki, Bransolety, Bransolety obręcze, 
Bransolety do zegarków, Zawieszki do bransoletek, Branso-
lety i zegarki połączone, Zawieszki do bransoletek [biżute-
ria] z metali pospolitych, Biżuteria będąca wyrobami z me-
tali szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Bi-
żuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do no-
szenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowa-

na, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobi-
sta, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria 
platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżute-
ria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii 
i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z ka-
mieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszla-
chetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wy-
konana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z plate-
rowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brą-
zu, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria 
z diamentami, Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii 
komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria 
z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali nie-
szlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztra-
sowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szklą sztrasowego, 
Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Broszki [biżuteria], 
Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte zlotem [biżute-
ria], Części i akcesoria do biżuterii, Łańcuszki jubilerskie, 
Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachet-
nych, Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, Łań-
cuszki na klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z metali 
szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z metali szla-
chetnych, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do krawatów wy-
konane z metali szlachetnych, Obrączki ślubne, Medaliony, 
Pierścienie [ozdoby], Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pier-
ścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powle-
kane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane sre-
brem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące 
przyjaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścion-
ki [wyroby jubilerskie], Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki 
złote, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wy-
konane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, 
Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyro-
by jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby 
jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, Wyro-
by jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie 
z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nie-
szlachetnych, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, 
Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, 
Zegarki, Zegarki kieszonkowe, Zegarki eleganckie, Zegarki 
damskie, Zegarki elektryczne, Zegarki pozłacane, Srebrne 
zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i zegarki, Zegarki na łań-
cuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, Pudełka na zegarki, 
Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegarków, Paski do ze-
garków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakre-
sie następujących towarów: Kolczyki, Kolczyki pozłacane, 
Złote kolczyki, Srebrne kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wi-
szące, Kolczyki do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki 
z metali szlachetnych, Kolczyki powlekane srebrem, Klipsy 
jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Złote branso-
letki, Bransoletki pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne 
bransoletki, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyj-
ne [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane 
srebrem, Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szla-
chetnych, Bransoletki z drewnianych koralików, Jubilerskie 
łańcuszki kord na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki me-
talowe do zegarków, Bransoletki z tkaniny haftowanej [bi-
żuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Łań-
cuszki z metali szlachetnych na bransoletki, Bransoletki 
z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Ela-
styczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Bran-
soletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Na-
szyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Srebrne naszyjniki, Złote na-
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szyjniki, Pozłacane naszyjniki, Naszyjniki „śliniaki”, Naszyjniki 
[wyroby jubilerskie], Naszyjniki powlekane srebrem, Zapię-
cia do naszyjników, Zawieszki do naszyjników, Naszyjniki 
z metali szlachetnych, Jubilerskie łańcuszki kord na naszyj-
niki, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Branso-
lety, Bransolety obręcze, Bransolety do zegarków, Zawieszki 
do bransoletek, Bransolety i zegarki połączone, Zawieszki 
do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Biżuteria 
będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca 
wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Biżute-
ria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, 
Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżu-
teria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami szla-
chetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżute-
ria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym 
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria 
wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona z metali szla-
chetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii cloison-
né, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryszta-
łu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szla-
chetnych: Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, 
Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria 
ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, 
Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki po-
kryte złotem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łań-
cuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, Łańcuszki Kord wykonane z meta-
li szlachetnych, Łańcuszki na klejnoty, Łańcuszki pozłacane, 
Łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, Łań-
cuszki z metali szlachetnych, Łańcuszki [biżuteria], Łańcusz-
ki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Obrączki 
ślubne, Medaliony, Pierścienie [ozdoby], Pierścionki, Pier-
ścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachet-
nych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pier-
ścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pier-
ścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości z dro-
gich kamieni, Pierścionki [wyroby jubilerskie], Pierścionki 
zaręczynowe, Pierścionki złote, Wisiorki, Wisiorki biżuteryj-
ne, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego 
metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane 
z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z two-
rzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów 
metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie z kamieniami 
ozdobnymi, Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, 
Wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, Wyroby jubi-
lerskie z metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie z perła-
mi, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki kieszonko-
we, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektrycz-
ne, Zegarki pozłacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, 
Zegary i zegarki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui 
na zegarki, Pudełka na zegarki, Woreczki na zegarki, Łań-
cuszki do zegarków, Paski do zegarków.

(210) 530978 (220) 2021 06 30
(731) KISIELEWSKI PIOTR TASTY FOOD, Cekanowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) vergrano

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.01.16
(510), (511) 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Usługi herbaciarni, Usługi snack-barów, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Lodziarnie, 
Kafeterie [bufety], Usługi barów kawowych.

(210) 530992 (220) 2021 07 01
(731) SOWIŃSKI SEBASTIAN, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Sebmark
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drzwi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie okien, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie okien, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie osprzętu do drzwi i okien, niemetalowe, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie osprzętu do drzwi i okien, 
niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
osprzętu do drzwi i okien, metalowe, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie osprzętu do drzwi i okien, metalo-
we, 37 Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż okuć 
do drzwi.

(210) 531033 (220) 2021 07 01
(731) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 3 Brokat do ciała, lakier do włosów, 4 Świece, 
8 Pompki ręczne, sztućce, 9 Okulary, 16 Torby papierowe, 
pudełka z papieru, 21 Talerze papierowe, kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, 25 Kapelusze papierowe, czapki 
(nakrycia głowy), długie luźne stroje, stroje na maskaradę, 
26 Girlandy sztuczne, 28 Balony na przyjęcia, papierowe 
czapki na przyjęcia, bańki mydlane (zabawki).

(210) 531034 (220) 2021 07 01
(731) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 26.01.01, 26.03.23
(510), (511) 3 Brokat do ciała, lakier do włosów, 4 Świece, 
8 Pompki ręczne, sztućce, 9 Okulary, 16 Torby papierowe, 
pudełka z papieru, 21 Talerze papierowe, kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, 25 Kapelusze papierowe, czapki 
(nakrycia głowy), długie luźne stroje, stroje na maskaradę, 
26 Girlandy sztuczne, 28 Balony na przyjęcia, papierowe 
czapki na przyjęcia, bańki mydlane (zabawki).

(210) 531037 (220) 2021 07 02
(731) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURRITO PAPAS

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Burrito, Przekąski na bazie zbóż i ryżu, Potra-
wy gotowe w postaci taco, Potrawy gotowe w postaci tortilli, 
Kanapki, sosy sałatkowe, sos pesto, Mąka i produkty zbożowe, 
Chleb, Przyprawy, Sosy salsa, Przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), Lody, pizze, paszteciki, pierożki, placki, przekąski ryżowe, 
przekąski zbożowe, puddingi, sosy, spaghetti, tortille, sorbety, 
słodycze, 41 Organizowanie szkoleń w zakresie gastronomii, 
Akademia kulinarna, Poradnictwo zawodowe, Organizowanie, 
prowadzenie, obsługa konferencji, seminariów, konkursów 
edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych, Publikowanie ksią-
żek, Wydawanie poradników, przepisów kulinarnych, 43 Usłu-
gi restauracyjne i barowe, Bary szybkiej obsługi, Kafeterie 
[bufety], Kawiarnie, Restauracje, Stołówki, Restauracje samo-
obsługowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, sprzedaż dań do osób prywatnych 
i firm, usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia 
[mityngi, narady], Udzielanie informacji i porad w zakresie 
usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni, ba-
rów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych, Bary, 
Bary sałatkowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Hotele, Or-
ganizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Puby, Snack-bary, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Bary bistro, Bary z kanapka-
mi, Usługi restauracyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na zjazdy, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem 
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach.

(210) 531044 (220) 2021 07 02
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przy-
gotowywania żywności i napojów, Roboty kuchenne, elek-
tryczne.

(210) 531047 (220) 2021 07 01
(731) KURZYNOWSKI PAWEŁ BV, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) UTILLO
(510), (511) 7 Worki do odkurzaczy, Szczotki do odkurzaczy, 
Ssawki do odkurzaczy, Węże do odkurzaczy, 11 Filtry powie-
trza, Filtry do wody, Elementy filtrujące do przelewów zbior-
ników z wodą, 21 Mopy, Końcówki do mopów, Wyżymaczki 
do mopów, Wiadra do mopów, Wiadra z wyżymaczkami 
do mopów, Wiadra z wyciskarkami do mopów, Wyciskacz 
do mopów [nakładka na wiadra], Wyroby szczotkarskie, 
Szczotki i artykuły szczotkarskie, Wycieraczki ze szczotkami 
[skrobaczki do oczyszczania butów], Szczotki do sprzątania, 
Dzbanki kuchenne, Butelki na wodę, Butelki z plastiku, Stojaki 
na butelki, Butelki do picia, Butelki, sprzedawane puste, Butel-
ki szklane [pojemniki], Butelki dla podróżnych.

(210) 531052 (220) 2021 07 02
(731) ORGANIC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 531053 (220) 2021 07 02
(731) ORGANIC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 531055 (220) 2021 07 02
(731) KOŁODZIEJCZAK MIKOŁAJ, Września
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H₂
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(531) 26.13.25, 27.01.25, 29.01.03
(510), (511) 4 Paliwa i materiały oświetleniowe.

(210) 531057 (220) 2021 07 02
(731) MEDEZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, 
Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, Syro-
py do użytku farmaceutycznego, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni 
i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi komputerowego 
gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone 
na rzecz sprzedawców detalicznych, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, 39 Usługi z zakresu dystrybucji 
produktów i substancji farmaceutycznych.

(210) 531064 (220) 2021 07 03
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole 
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosme-
tyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki 
upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzu-
jące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opala-
nia się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki 
do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, 
Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosme-
tyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakie-
ry do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceu-
tycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Al-
kaloidy do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów 
farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybio-
tyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów 
leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, Preparaty 
bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczyn-
niki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty 

do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów we-
terynaryjnych, Preparaty chemiczno- farmaceutyczne, Czop-
ki, Detergenty do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do celów 
farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycz-
nych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów me-
dycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium 
do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa 
do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki 
do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony do celów 
farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Prepa-
raty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów far-
maceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, 
Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów 
leczniczych, Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceu-
tyczne na uspokojenie nerwów, Środki oczyszczające, Środki 
na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść prze-
ciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki 
do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów 
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny 
do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poce-
niu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólo-
we, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania 
plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczni-
czych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów die-
tetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń 
słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom 
słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów far-
maceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycz-
nych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów 
leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy 
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów far-
maceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy 
do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, 
Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Apa-
ratura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekar-
skie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, 
Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, 
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycz-
nie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Iry-
gatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczni-
czych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski 
stosowane prze personel medyczny, Ochraniacze na palce 
do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka 
z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Apara-
ty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów 
medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, 
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykon-
cepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurto-
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wego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych.

(210) 531065 (220) 2021 07 03
(731) WRC GROUP WOJNOWSKI RAMUS SPÓŁKA JAWNA, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELUGA SUSHI & CAVIAR

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sushi, Zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, 
ryby lub warzywa, 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
japońskich, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi re-
stauracji z daniami ramen, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos.

(210) 531090 (220) 2021 07 05
(731) GÓRECKA MAGDALENA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB Mag - Beauty STUDIO PIĘKNA

(531) 26.04.03, 26.04.18, 26.04.01, 26.04.05, 25.12.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, Zabiegi kosmetyczne, Laserowe 
usuwanie tatuaży, Usługi kosmetyczne, Laserowe usuwanie 
makijażu permanentnego, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi.

(210) 531091 (220) 2021 07 05
(731) WIESIOLLEK-TKOCZ PATRICIA TAG-

SPEZIALTRANSPORTE & PROJEKTLOGISTIK,  
Strzelce Opolskie

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) La Pacchia woolart

(531) 05.03.11, 05.03.16, 26.05.02, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież.

(210) 531095 (220) 2021 07 05
(731) LOGEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LogEx GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Organizowanie transportu towarów, Odbiór, 
transport i dostawa towarów, Dystrybucja [transport] towa-
rów drogą lądową, Organizowanie transportu morskiego 
towarów, Pakowanie towarów podczas transportu, Trans-
port chłodniczy towarów mrożonych, Transport chłodniczy 
towarów zimnych, Transport i dostawy towarów, Transport 
i składowanie towarów, Transport towarów, Transport to-
warów w warunkach chłodniczych, Usługi agencyjne w za-
kresie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze 
związane z transportem towarów, Usługi w zakresie trans-
portu towarów.

(210) 531103 (220) 2021 07 05
(731) SOŁTYS DANIEL, Niebylec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gueno SLEEP

(531) 27.03.12, 29.01.12, 01.07.06
(510), (511) 20 Materace, Materace piankowe, Materace łóż-
kowe, Materace ogniotrwałe, Materace sprężynowe, Podsta-
wy pod materace, Materace z lateksu, Nakładki na materace, 
Łóżka, pościel, materace, poduszki, Materace [inne niż mate-
race położnicze], Piankowe materace kempingowe, Materace 
typu futon [inne niż materace położnicze], Materace spręży-
nowe do łóżek, Nakładki wierzchnie na materace, Wierzchnie 
nakładki na materace, Sprężynowa podstawa materaca [box 
spring], Materace puchowe z pierzem [piernaty], Zespo-
ły sprężyn niemetalowe do materacy, Bezpieczne łóżeczka 
dziecięce, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [po-
duszki], Konstrukcje drewniane łóżka, Listwowe podstawy łó-
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żek (stelaże), Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka dla małych dzieci, 
Łóżeczka dziecięce, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka dziecięce, 
Łóżka piętrowe, Łóżka zawierające materace z wkładem sprę-
żynowym, Łóżka ze schowkiem [szufladami], Maty do spania, 
Maty dla dzieci do spania, Metalowe ramy łóżek, Podgłówki, 
wałki, Podstawy łóżek, Poduszeczki podtrzymujące kark inne 
niż do celów medycznych lub chirurgicznych, Poduszki, Po-
duszki bambusowe, Poduszki ciążowe, Poduszki dekoracyjne, 
Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki do podpierania 
głowy, Poduszki lateksowe, Poduszki na siedzenia, Poduszki 
ozdobne, Poduszki (obicia), Poduszki pod kark, Poduszki po-
dróżne, Poduszki wspierające szyję, Poduszki z wypełnieniem, 
Poduszki zapamiętujące kształt, Pościel, oprócz bielizny po-
ścielowej, Ramy do łóżek, Ramy łóżek z metalu, Regulowane 
łóżka, Składane łóżka, Sprężyny do łóżek, Stelaże do łóżek, 
Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże z listew do łóżek, Wez-
głowia, Wezgłowia do łóżek, Zagłówki, Zagłówki dla nie-
mowląt, Zagłówki do łóżek, Łóżka przystosowane do użytku 
osób z trudnościami w poruszaniu się, Łóżka przystosowane 
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, Po-
ręcze do łóżek, Wałki pod kark, inne niż do użytku medycz-
nego lub chirurgicznego, 24 Pokrycie na materace, Dopaso-
wane pokrowce na materace, Wsypy [pokrowce na materace], 
Koce [podkłady] na materace, Wsypy (pokrowce na materace 
i poduszki), Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Bielizna 
pościelowa i stołowa, Jedwabne koce na łóżka, Kapy na łóżka, 
Koce bawełniane, Koce dla niemowląt, Koce wełniane, Kocyki 
dziecięce, Kołdry, Kołdry do łóżek, Kołdry frotte, Kołdry półpu-
chowe, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry puchowe, 
Kołdry wypchane gęsim pierzem, Kołdry wypchane gęsim 
puchem, Kołdry wypełnione jedwabiem, Kołdry wypełnione 
piórami, Kołdry z materiałów tekstylnych, Kołdry zawierające 
materiały wypełniające, Narzuty, Narzuty na łóżka, Narzu-
ty na łóżko, Narzuty pikowane, Narzuty pikowane [artykuły 
pościelowe], Narzuty pikowane na łóżka, Narzuty puchowe 
[kołdry], Ozdobne poszewki na poduszki, Podkłady na łóżko, 
Pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych], Pokrowce na poduszki, Poszewki 
na kołdry, Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki [po-
szwy na poduszki], Poszewki na poduszki do spania, Poszwy 
na kołdry, Poszwy na kołdry i kołdry puchowe, Poszwy na koł-
dry puchowe, Poszwy na poduszki, Profilowane prześcieradła, 
Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Przeście-
radła na łóżka, Prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprze-
znaczone dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych], 
Przykrycia na łóżka, Puchowe narzuty [przykrycia], Tekstylne 
poszwy na kołdry, Ochronne pokrowce [narzuty] na materace 
i meble, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna 
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Duże ręczniki, Duże ręczniki 
kąpielowe, Frotte, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Ręczniki, 
Ręczniki dla dzieci, Ręczniki do rąk, Ręczniki do rąk wykonane 
z materiałów tekstylnych, Ręczniki do rąk z materiałów tekstyl-
nych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki [duże, kąpielowe], Ręczniki 
frotte, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażo-
we, Ręczniki z kapturem, Rękawice kąpielowe, Koce piknikowe, 
Koce jedwabne.

(210) 531120 (220) 2021 07 05
(731) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUTUŚ

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 29 Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, 
Dżemy owocowe, Marmolady owocowe, 30 Przeciery wa-
rzywne [sosy], Sosy owocowe, Słodycze owocowe, Cukier-
ki, Żelki [wyroby cukiernicze], Guma do żucia, 32 Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Soki, Napoje owocowe, Napoje 
warzywne, Napoje orzeźwiające, Woda [napoje], 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następu-
jących towarów: przeciery warzywne, przeciery owocowe, 
dżemy owocowe, marmolady owocowe, przeciery warzyw-
ne [sosy], sosy owocowe, słodycze owocowe, cukierki, żelki 
[wyroby cukiernicze], guma do żucia, owocowe nektary, 
bezalkoholowe, soki, napoje owocowe, napoje warzywne, 
napoje orzeźwiające, woda [napoje].

(210) 531121 (220) 2021 07 05
(731) PABISIŃSKI BARTŁOMIEJ SCYLA, Szymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) backLink24

(531) 26.13.25, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania w za-
kresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Komputerowe zarządzanie plikami, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, Marketing ukierun-
kowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Obróbka tekstów, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Or-
ganizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pro-
filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korpo-
racyjnej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie naby-
wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypo-
życzanie materiałów reklamowych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
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rów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, 42 Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, 
Hosting stron internetowych, Monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Opracowywanie oprogramowania w ramach pu-
blikacji oprogramowania, Platforma jako usługa [PaaS], Pi-
sanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie platform komputerowych, Udostępnienie wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi w zakresie 
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii 
do transakcji handlu elektronicznego, Wynajmowanie ser-
werów WWW.

(210) 531122 (220) 2021 07 05
(731) JEKA SŁAWOMIR NASZ LEKARZ PRZYCHODNIE 

MEDYCZNE, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasz Lekarz PRZYCHODNIE MEDYCZNE

(531) 02.07.12, 02.09.14, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 42 Badania kliniczne, Medyczne usługi laborato-
ryjne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania me-
dyczne, 44 Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej, Usłu-
gi ginekologiczne, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, 
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usługi położ-
nicze, Psychiatria, Usługi okulistyczne, Usługi pielęgniarstwa 
pediatrycznego, Opieka zdrowotna związana z homeopatią, 
Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Wy-
konywanie badań medycznych, Badania przesiewowe w za-
kresie chorób układu naczyniowego, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne], Badanie słuchu, Konsultacje medyczne, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Informacja medyczna, Usłu-
gi doradcze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc 
medyczna w nagłych wypadkach, Świadczenie usług z za-
kresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi w zakresie lekar-
skich wizyt domowych, Usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, Porady w zakresie 
farmakologii, Usługi telemedyczne, Porady psychologiczne, 
Kliniki medyczne, Usługi ultrasonograficzne dla celów me-
dycznych, Chirurgia, Usługi dermatologiczne w zakresie le-
czenia chorób skóry, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, Usługi dietetyków, Poradnictwo 
dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzo-
rowanie diety, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, 
Pielęgniarstwo geriatryczne, Usługi psychologów, Badania 
psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 

psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psy-
chologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psy-
chologicznej, Przygotowywanie profili psychologicznych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych, Zapewnianie le-
czenia psychologicznego, Sporządzanie raportów psycholo-
gicznych, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Usługi 
w zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, Doradztwo związane z psychologią integralną, 
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, Badanie osobowości do celów psy-
chologicznych, Usługi w zakresie testów psychologicznych, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przygo-
towywanie profilów psychologicznych do celów medycz-
nych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, Konsultacje psychia-
tryczne, Usługi psychiatryczne, Testy psychiatryczne, Usługi 
informacji medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi po-
mocy medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi 
obrazowania medycznego, Usługi klinik zdrowia [medyczne], 
Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, 
Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medycz-
ne w dziedzinie nefrologii, Usługi w zakresie leczenia me-
dycznego, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi 
medyczne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi informacyj-
ne w zakresie opieki medycznej, Opracowywanie indywi-
dualnych programów rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabi-
litacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej świadczone dla 
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia 
i oceny jego efektywności.

(210) 531125 (220) 2021 07 05
(731) JEKA SŁAWOMIR NASZ LEKARZ PRZYCHODNIE 

MEDYCZNE, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasz Lekarz OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH

(531) 02.07.12, 02.09.14, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 42 Badania kliniczne, Medyczne usługi laborato-
ryjne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania me-
dyczne, 44 Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej, Usłu-
gi ginekologiczne, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, 
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usługi położ-
nicze, Psychiatria, Usługi okulistyczne, Usługi pielęgniarstwa 
pediatrycznego, Opieka zdrowotna związana z homeopatią, 
Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Wy-
konywanie badań medycznych, Badania przesiewowe w za-
kresie chorób układu naczyniowego, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne], Badanie słuchu, Konsultacje medyczne, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Informacja medyczna, Usłu-
gi doradcze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc 
medyczna w nagłych wypadkach, Świadczenie usług z za-
kresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi w zakresie lekar-
skich wizyt domowych, Usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, Porady w zakresie 
farmakologii, Usługi telemedyczne, Porady psychologiczne, 
Kliniki medyczne, Usługi ultrasonograficzne dla celów me-
dycznych, Chirurgia, Usługi dermatologiczne w zakresie le-
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czenia chorób skóry, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, Usługi dietetyków, Poradnictwo 
dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzo-
rowanie diety, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, 
Pielęgniarstwo geriatryczne, Usługi psychologów, Badania 
psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psy-
chologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psy-
chologicznej, Przygotowywanie profili psychologicznych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych, Zapewnianie le-
czenia psychologicznego, Sporządzanie raportów psycholo-
gicznych, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Usługi 
w zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, Doradztwo związane z psychologią integralną, 
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, Badanie osobowości do celów psy-
chologicznych, Usługi w zakresie testów psychologicznych, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przygo-
towywanie profilów psychologicznych do celów medycz-
nych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, Konsultacje psychia-
tryczne, Usługi psychiatryczne, Testy psychiatryczne, Usługi 
informacji medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi po-
mocy medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi 
obrazowania medycznego, Usługi klinik zdrowia [medyczne], 
Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, 
Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medycz-
ne w dziedzinie nefrologii, Usługi w zakresie leczenia me-
dycznego, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi 
medyczne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi informacyj-
ne w zakresie opieki medycznej, Opracowywanie indywi-
dualnych programów rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabi-
litacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej świadczone dla 
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia 
i oceny jego efektywności.

(210) 531127 (220) 2021 07 05
(731) KOC TADEUSZ PRIMAL EVO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE COMPOSE

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty chemiczne do czyszczenia do użyt-
ku domowego, Preparaty do usuwania plam do artykułów 
gospodarstwa domowego, Preparaty odtłuszczające do ce-
lów domowych, Preparaty wybielające do użytku domo-
wego, Preparaty do prania, Odkamieniacze do użytku do-
mowego, Środki zapachowe do celów domowych, Środki 
czyszczące do użytku domowego, Środki do zmywania 
naczyń, Detergenty do użytku domowego, Olejki eterycz-
ne do użytku w gospodarstwie domowym, Esencje i olejki 
eteryczne, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 4 Świece, 
Świece zapachowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej i poprzez Internet następujących towarów: preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 

do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, 
preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty 
wybielające do użytku domowego, preparaty do prania, 
odkamieniacze do użytku domowego, środki zapachowe 
do celów domowych, środki czyszczące do użytku domo-
wego, środki do zmywania naczyń, detergenty do użytku 
domowego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie 
domowym, esencje i olejki eteryczne, dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, świece, świece zapachowe.

(210) 531128 (220) 2021 07 06
(731) ECOMMERCE REVOLUTION POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ecommerce Revolution

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji handlowych, Analizy 
statystyk handlowych, Handlowe usługi doradcze dotyczą-
ce franchisingu, Usługi doradcze dotyczące rachunkowości 
handlowej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumenta-
cją handlową, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia handlowego, Usługi doradcze związane z transakcjami 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przed-
siębiorstw handlowych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu 
elektronicznego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług 
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi po-
średnictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością handlową, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych.

(210) 531139 (220) 2021 07 06
(731) DZIENNIAK DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLTIR

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 531141 (220) 2021 07 06
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MY WÓLCZANKA
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i para-
solki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, 
Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakry-
cia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
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wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 
Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyj-
ne, Reklamy prasowe (Przygotowywanie -), Reklama kore-
spondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(210) 531142 (220) 2021 07 06
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VISTULA COMMUNITY
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i para-
solki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, 
Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakry-
cia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 
Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewi-
zyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama kore-
spondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(210) 531151 (220) 2021 07 06
(731) UNIGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stryków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SPLENDID

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tek-
styliami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tekstyliami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościelą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pościelą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do ubikacji i łazienek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do ubi-
kacji i łazienek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lu-
strami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lustrami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sztucznymi roślinami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztucznymi roślina-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z zegarami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pasmanterią, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pasmanterią, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zastawą stołową, przyborów kuchen-
nych i pojemników, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zastawą stołową, przyborów kuchennych i pojemników, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z donicami na rośli-
ny, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z donicami na ro-
śliny, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osłonkami 
na rośliny, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z osłonkami 

na rośliny, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wazona-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wazonami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem dekoracyj-
nym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem 
dekoracyjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z magnesami dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z magnesami dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z półkami [meble], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z półkami [meble], Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, akcesoriami 
dekoracyjnymi na przyjęcia i sztucznymi choinkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, 
akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia i sztucznymi choin-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściennymi 
materiałami dekoracyjnymi, nietekstylnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze ściennymi materiałami dekoracyjny-
mi, nietekstylnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze statuetkami, figurkami, dziełami sztuki, ozdobami i deko-
racjami wykonanymi z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze statuetkami, figurkami, dziełami sztuki, ozdo-
bami i dekoracjami wykonanymi z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dekoracjami wiszącymi [ozdo-
by], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami 
wiszącymi [ozdoby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami ogrodowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami ogrodo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami.

(210) 531160 (220) 2021 07 06
(731) KWOCZ OSKAR, Wiórek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSA BARBER SHOP

(531) 03.13.04, 14.09.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ko-
smetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmety-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 44 Fryzjerstwo 
męskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi męskich salonów 
fryzjerskich.

(210) 531165 (220) 2021 07 05
(731) CUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CUMED

(531) 09.01.10, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i wetery-
naryjne, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, 44 Usługi medyczne, Usługi wetery-
naryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 531168 (220) 2021 07 05
(731) CUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) cumed
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne l wetery-
naryjne, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, 44 Usługi medyczne, Usługi wetery-
naryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 531189 (220) 2021 07 06
(731) SZCZĘSNULEWICZ TOMASZ, SZCZĘSNULEWICZ 

MONIKA DOMFEST TOMASZ SZCZĘSNULEWICZ 
MONIKA SZCZĘSNULEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 
Nowa Sól

(540) (znak słowny)
(540) DOMFEST
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet 
następujących towarów: okna aluminiowe, okna metalowe, 
okna niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi aluminiowe, 
drzwi metalowe, drzwi niemetalowe, metalowe drzwi prze-
suwne, drzwi przesuwne, niemetalowe, zewnętrzne drzwi 
niemetalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, drzwi wewnętrz-
ne, niemetalowe, bramy garażowe do użytku domowego 
(niemetalowe-), rolety okienne, żaluzje wewnętrzne, tekstyl-
ne żaluzje zewnętrzne, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, ża-
luzje metalowe do użytku zewnętrznego, żaluzje listwowe 
poziome [zewnętrzne] z metalu, żaluzje z poziomych liste-
wek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, pergole z meta-
lu, 36 Usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi wyceny nieruchomości, Usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące inwesty-
cji, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa 
budowlanego, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowla-
ne), Konsultacje budowlane, Usługi montażu kuchni, Usługi 
montażu zasłon, Montaż drzwi i okien, Montaż żaluzji i rolet, 
Montaż bram, Montaż ogrodzeń, Montaż izolacji do budyn-
ków, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja 
izolacji rur, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Bru-
karstwo i kafelkowanie, Usługi zarządzania budową, Bu-
dowa domów, Budowanie nieruchomości, Budowa części 
budynków, Budowanie platform [tarasów], Budowa osłon, 

Budowa przybudówek, Budowa przeszklonych pomiesz-
czeń, Budowa schodów z drewna, Budownictwo, Informacja 
budowlana, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, su-
fitów i dachów, Nakładanie powłok ochronnych na budyn-
ki, Nakładanie wylewki posadzkowej, Tynkowanie, Ciesiel-
stwo, Dekarstwo (Usługi -), Usługi instalacji dachów, Usługi 
poziomowania betonu, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi 
szklenia budynków, Usługi odnawiania mieszkań, Sprzątanie 
domów mieszkalnych, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie 
placów budowy, Usługi w zakresie instalowania alarmów, 
Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie domo-
wych urządzeń zabezpieczających, Instalacja, konserwacja 
i naprawa alarmów antywłamaniowych, Montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i generatorów prądu, Usługi układania 
przewodów elektrycznych, Usługi doszczelniania budynków, 
Usługi malarskie, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Napra-
wa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Usługi czyszczenia 
przewodów wentylacyjnych, Regularne serwisowanie urzą-
dzeń do wentylacji.

(210) 531190 (220) 2021 07 06
(731) SZCZĘSNULEWICZ TOMASZ, SZCZĘSNULEWICZ 

MONIKA DOMFEST TOMASZ SZCZĘSNULEWICZ 
MONIKA SZCZĘSNULEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 
Nowa Sól

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMFEST

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet 
następujących towarów: okna aluminiowe, okna metalowe, 
okna niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi aluminiowe, 
drzwi metalowe, drzwi niemetalowe, metalowe drzwi prze-
suwne, drzwi przesuwne, niemetalowe, zewnętrzne drzwi 
niemetalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, drzwi wewnętrz-
ne, niemetalowe, bramy garażowe do użytku domowego 
(niemetalowe-), rolety okienne, żaluzje wewnętrzne, tekstyl-
ne żaluzje zewnętrzne, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, ża-
luzje metalowe do użytku zewnętrznego, żaluzje listwowe 
poziome [zewnętrzne] z metalu, żaluzje z poziomych liste-
wek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, pergole z meta-
lu, 36 Usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi wyceny nieruchomości, Usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące inwesty-
cji, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa 
budowlanego, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowla-
ne), Konsultacje budowlane, Usługi montażu kuchni, Usługi 
montażu zasłon, Montaż drzwi i okien, Montaż żaluzji i rolet, 
Montaż bram, Montaż ogrodzeń, Montaż izolacji do budyn-
ków, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja 
izolacji rur, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Bru-
karstwo i kafelkowanie, Usługi zarządzania budową, Bu-
dowa domów, Budowanie nieruchomości, Budowa części 
budynków, Budowanie platform [tarasów], Budowa osłon, 
Budowa przybudówek, Budowa przeszklonych pomiesz-
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czeń, Budowa schodów z drewna, Budownictwo, Informacja 
budowlana, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, su-
fitów i dachów, Nakładanie powłok ochronnych na budyn-
ki, Nakładanie wylewki posadzkowej, Tynkowanie, Ciesiel-
stwo, Dekarstwo (Usługi -), Usługi instalacji dachów, Usługi 
poziomowania betonu, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi 
szklenia budynków, Usługi odnawiania mieszkań, Sprzątanie 
domów mieszkalnych, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie 
placów budowy, Usługi w zakresie instalowania alarmów, 
Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie domo-
wych urządzeń zabezpieczających, Instalacja, konserwacja 
i naprawa alarmów antywłamaniowych, Montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i generatorów prądu, Usługi układania 
przewodów elektrycznych, Usługi doszczelniania budynków, 
Usługi malarskie, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Napra-
wa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Usługi czyszczenia 
przewodów wentylacyjnych, Regularne serwisowanie urzą-
dzeń do wentylacji.

(210) 531192 (220) 2021 07 06
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD.,  

Liuzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WULING

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny do montażu rowerów, Zasilacze 
do gaźnika, Świece zapłonowe do silników samochodowych, 
Cewki zapłonowe do silników samochodowych, Maszyna 
do malowania, Rozruszniki do silników i motorów, Wtryskiwa-
cze do silników, Głowice do silników, Tłoki do silników, Chłod-
nice [chłodzenie] do silników samochodowych, Obudowy 
wentylatorów chłodzących do silników samochodowych, 
Sprzęgło wentylatora do chłodzenia silnika samochodowe-
go, Cylindry silnika, Filtry powietrza [części silników], Pompy 
olejowe do samochodów, Kurki [części maszyn, silników lub 
motorów], Sprężarki [maszyny], Korbowody do maszyn, sil-
ników i motorów, Regulatory prędkości do maszyn, silników 
i motorów, Koła zamachowe do silników samochodowych, 
9 Aplikacje oprogramowania komputerowego do pobrania, 
Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do destylacji do badań 
laboratoryjnych, Urządzenia pomiarowe elektryczne, Płytki 
do układów scalonych, Transformatory [elektryczność], Ba-
terie elektryczne, Ładowarki do akumulatorów, Przyrządy 
nawigacyjne, Radioodtwarzacze samochodowe, Kodowane 
karty klucze, Roboty humanoidalne ze sztuczną inteligencją, 
Interaktywne terminale z ekranem dotykowym, Roboty do te-
leprezentacji, Okulary inteligentne (urządzenia do przetwarza-
nia danych), Smartwatche (urządzenia do przetwarzania da-
nych), Symulatory do kierowania i kontroli pojazdów, Liczniki 
parkingowe, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Radia samo-
chodowe, Urządzenia nawigacyjne do pojazdów [komputery 
pokładowe], Kamery na desce rozdzielczej, Aparatura do zdal-
nego sterowania, Akumulatory elektryczne do pojazdów, Ba-
terie elektryczne do pojazdów, Stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych, Przenośne zdalne zwalniacze, 12 Lokomotywy, 
Pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, Pojazdy elek-
tryczne, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, 
wodną lub kolejową, Samochody, Samochody bez kierowcy 
[samochody autonomiczne], Samochody zrobotyzowane, 
Maski samochodowe, Karoserie samochodowe, Amortyzato-
ry do samochodów, Rolety przeciwsłoneczne przystosowane 
do samochodów, Piasty do kół samochodowych, Urządzenia 

zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Rowery, Hulaj-
nogi [pojazdy], Trycykle silnikowe, Trycykle elektryczne, Rowe-
ry silnikowe, Kolejki linowo-terenowe [kolejki linowe], Wózki 
dwukołowe, Opony do kół pojazdów, Pojazdy lotnicze, Łodzie, 
Amortyzatory zawieszenia do pojazdów, Bagażniki do pojaz-
dów, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Wycie-
raczki, Pokrowce na siedzenia do pojazdów, Szyby przednie, 
Kierownice do pojazdów, Lusterka boczne do pojazdów, 
Motocykle, Piasty do kół pojazdów, 35 Reklama, Reklama te-
lewizyjna, Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych 
do celów handlu detalicznego, Reklama zewnętrzna, Usługi 
planowania reklam, Zapytania biznesowe, Badania rynku, 
Organizowanie i prowadzenie targów, imprez i wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Udostępnianie informacji 
biznesowych za pośrednictwem strony internetowej, Obsłu-
ga ofert przetargowych, Usługi agencji importowo-ekspor-
towych, Marketing, Usługi telemarketingowe, Udostępnianie 
rynku online dla kupujących i sprzedających towary i usługi, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi admi-
nistracyjne w zakresie przenoszenia przedsiębiorstw, Usługi 
kserograficzne, Księgowość, Audyt biznesowy, Wyszukiwanie 
sponsorów, Wynajem automatów sprzedających, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej artykułów medycz-
nych, 37 Informacje dotyczące naprawy, Usługi konstrukcyjne, 
Budowa składów towarowych, Usługi eksploatacji kamienio-
łomów, Sprzątanie budynków [wnętrz], Sprzątanie budynków 
[powierzchnia zewnętrzna], Konserwacja i naprawa palników, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biuro-
wych, Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, Smaro-
wanie pojazdów, Stacje obsługi pojazdów [tankowanie i kon-
serwacja], Czyszczenie pojazdów, Usługi naprawy pojazdów 
po awarii, Ładowanie akumulatora pojazdu, Naprawa apara-
tury fotograficznej, Konserwacja i naprawa skarbców, Zabez-
pieczenie przed korozją, Wyważanie opon, Naprawa opon 
gumowych, Pielęgnacja, czyszczenie i naprawa skór, Dezyn-
fekcja, Montaż i naprawa wind, 42 Badania technologiczne, 
Badania mechaniczne, Rysunek techniczny, Testowanie jako-
ści, Ocena jakości, Badania geologiczne, Analiza chemiczna, 
Badania zdatności do ruchu drogowego pojazdów, Wzornic-
two przemysłowe, Projektowanie opakowań, Projektowanie 
budowlane, Opracowanie projektu budowlanego, Progra-
mowanie komputerowe, Analiza systemów komputerowych, 
Projektowanie systemów komputerowych, Udostępnianie 
wyszukiwarek do Internetu, Doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, Doradztwo informatyczne [IT].

(210) 531193 (220) 2021 07 06
(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD.,  

Liuzhou, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.16, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny do montażu rowerów, Zasilacze 
do gaźnika, Świece zapłonowe do silników samochodo-
wych, Cewki zapłonowe do silników samochodowych, 
Maszyna do malowania, Rozruszniki do silników i motorów, 
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Wtryskiwacze do silników, Głowice do silników, Tłoki do sil-
ników, Chłodnice [chłodzenie] do silników samochodowych, 
Obudowy wentylatorów chłodzących do silników samocho-
dowych, Sprzęgło wentylatora do chłodzenia silnika samo-
chodowego, Cylindry silnika, Filtry powietrza [części silni-
ków], Pompy olejowe do samochodów, Kurki [części maszyn, 
silników lub motorów], Sprężarki [maszyny], Korbowody 
do maszyn, silników i motorów, Regulatory prędkości do ma-
szyn, silników i motorów, Koła zamachowe do silników samo-
chodowych, 9 Aplikacje oprogramowania komputerowego 
do pobrania, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do desty-
lacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia pomiarowe elek-
tryczne, Płytki do układów scalonych, Transformatory [elek-
tryczność], Baterie elektryczne, Ładowarki do akumulatorów, 
Przyrządy nawigacyjne, Radioodtwarzacze samochodowe, 
Kodowane karty klucze, Roboty humanoidalne ze sztuczną 
inteligencją, Interaktywne terminale z ekranem dotykowym, 
Roboty do teleprezentacji, Okulary inteligentne (urządze-
nia do przetwarzania danych), Smartwatche (urządzenia 
do przetwarzania danych), Symulatory do kierowania i kon-
troli pojazdów, Liczniki parkingowe, Światła błyskowe [sygna-
ły świetlne], Radia samochodowe, Urządzenia nawigacyjne 
do pojazdów [komputery pokładowe], Kamery na desce roz-
dzielczej, Aparatura do zdalnego sterowania, Akumulatory 
elektryczne do pojazdów, Baterie elektryczne do pojazdów, 
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, Przenośne zdalne 
zwalniacze, 12 Lokomotywy, Pojazdy zdalnie sterowane inne 
niż zabawki, Pojazdy elektryczne, Pojazdy do poruszania się 
drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Samocho-
dy, Samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], 
Samochody zrobotyzowane, Maski samochodowe, Karose-
rie samochodowe, Amortyzatory do samochodów, Rolety 
przeciwsłoneczne przystosowane do samochodów, Piasty 
do kół samochodowych, Urządzenia zabezpieczające przed 
kradzieżą do pojazdów, Rowery, Hulajnogi [pojazdy], Trycy-
kle silnikowe, Trycykle elektryczne, Rowery silnikowe, Kolejki 
linowo-terenowe [kolejki linowe], Wózki dwukołowe, Opony 
do kół pojazdów, Pojazdy lotnicze, Łodzie, Amortyzatory 
zawieszenia do pojazdów, Bagażniki do pojazdów, Foteliki 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Wycieraczki, Po-
krowce na siedzenia do pojazdów, Szyby przednie, Kierowni-
ce do pojazdów, Lusterka boczne do pojazdów, Motocykle, 
Piasty do kół pojazdów, 35 Reklama, Reklama telewizyjna, 
Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych do celów 
handlu detalicznego, Reklama zewnętrzna, Usługi plano-
wania reklam, Zapytania biznesowe, Badania rynku, Orga-
nizowanie i prowadzenie targów, imprez i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Udostępnianie informacji 
biznesowych za pośrednictwem strony internetowej, Obsłu-
ga ofert przetargowych, Usługi agencji importowo-ekspor-
towych, Marketing, Usługi telemarketingowe, Udostępnianie 
rynku online dla kupujących i sprzedających towary i usłu-
gi, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi 
administracyjne w zakresie przenoszenia przedsiębiorstw, 
Usługi kserograficzne, Księgowość, Audyt biznesowy, Wy-
szukiwanie sponsorów, Wynajem automatów sprzedających, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materia-
łów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
artykułów medycznych, 37 Informacje dotyczące naprawy, 
Usługi konstrukcyjne, Budowa składów towarowych, Usługi 
eksploatacji kamieniołomów, Sprzątanie budynków [wnętrz], 
Sprzątanie budynków [powierzchnia zewnętrzna], Konser-
wacja i naprawa palników, Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, Konserwacja i naprawa pojaz-
dów silnikowych, Smarowanie pojazdów, Stacje obsługi po-
jazdów [tankowanie i konserwacja], Czyszczenie pojazdów, 

Usługi naprawy pojazdów po awarii, Ładowanie akumulato-
ra pojazdu, Naprawa aparatury fotograficznej, Konserwacja 
i naprawa skarbców, Zabezpieczenie przed korozją, Wywa-
żanie opon, Naprawa opon gumowych, Pielęgnacja, czysz-
czenie i naprawa skór, Dezynfekcja, Montaż i naprawa wind, 
42 Badania technologiczne, Badania mechaniczne, Rysunek 
techniczny, Testowanie jakości, Ocena jakości, Badania geo-
logiczne, Analiza chemiczna, Badania zdatności do ruchu 
drogowego pojazdów, Wzornictwo przemysłowe, Projekto-
wanie opakowań, Projektowanie budowlane, Opracowanie 
projektu budowlanego, Programowanie komputerowe, Ana-
liza systemów komputerowych, Projektowanie systemów 
komputerowych, Udostępnianie wyszukiwarek do Internetu, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Doradztwo informatyczne [IT].

(210) 531200 (220) 2021 07 07
(731) BIOEFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 531201 (220) 2021 07 07
(731) BORUCH KAROLINA PLECIE MOTKI - KAROLINA 

BORUCH, Ruda Mała
(540) (znak słowny)
(540) PIMOtki
(510), (511) 23 Przędza i nici, Skręcane bawełniane nici 
i przędza, Przędza do zastosowań tekstylnych, Przędza 
do celów włókienniczych, Nici i przędza elastyczna do celów 
włókienniczych, Pasmanteria [nici], 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: przędza i nici, 
skręcane bawełniane nici i przędza, przędza do zastosowań 
tekstylnych, przędza do celów włókienniczych, nici i przędza 
elastyczna do celów włókienniczych, pasmanteria [nici].

(210) 531202 (220) 2021 07 07
(731) BORUCH KAROLINA PLECIE MOTKI - KAROLINA 

BORUCH, Ruda Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIMOTKI

(531) 21.01.16, 27.05.01
(510), (511) 23 Przędza i nici, Skręcane bawełniane nici 
i przędza, Przędza do zastosowań tekstylnych, Przędza 
do celów włókienniczych, Nici i przędza elastyczna do celów 
włókienniczych, Pasmanteria [nici], 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
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w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: przędza i nici, 
skręcane bawełniane nici i przędza, przędza do zastosowań 
tekstylnych, przędza do celów włókienniczych, nici i przędza 
elastyczna do celów włókienniczych, pasmanteria [nici].

(210) 531209 (220) 2021 07 07
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTINO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Produkty optyczne, 35 Usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów.

(210) 531211 (220) 2021 07 07
(731) KŰHN BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wodzisław Śląski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kűhn Rok zał. 1995

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo i informacja dotycząca rachun-
kowości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku 
[rachunkowość], Księgowość i rachunkowość, Rachunko-
wość, Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, Planowanie podatkowe [rachunko-
wość], Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Bizne-
sowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w za-
kresie analizy biznesowej, Badania w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi doradcze.

(210) 531223 (220) 2021 07 06
(731) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LACAR

(531) 01.01.01, 24.01.05, 26.04.01, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa samochodów, 
pojazdów do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wod-
ną lub kolejową oraz części zamiennych do pojazdów mecha-
nicznych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej i innych środków komunikacji, Pośrednictwo handlowe 
w sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów, pojazdów 
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub ko-
lejową oraz części zamiennych do pojazdów mechanicznych, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i in-
nych środków komunikacji, 36 Usługi finansowe w zakresie 
samochodów i pojazdów mechanicznych, Usługi kredytowe 
w zakresie samochodów i pojazdów mechanicznych, Usłu-
gi finansowe w zakresie leasingu samochodów i pojazdów 
mechanicznych, Doradztwo, informacje i porady w zakresie 
finansowania zakupu oraz leasingu samochodów i pojazdów 
mechanicznych, Ubezpieczenia, 39 Wypożyczanie, wynajem 
oraz dzierżawa samochodów i pojazdów do poruszania się 
drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Transport, Or-
ganizowanie i rezerwacja transportu, Usługi kierowców, Usługi 
car-sharingu, Organizowanie transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich poprzez aplikację online, Parkowanie pojazdów, 
Holowanie, Informacja o transporcie, Przewożenie, Przewóz 
i dostawa towarów.

(210) 531225 (220) 2021 07 06
(731) KAPUSTA KRYSTYNA FIRMA WIELOBRANŻOWA KIS, 

Kolbuszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kis

(531) 10.03.01, 10.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Buty chroniące przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, etui na okulary, etui na smartfony, 
filtry do masek do oddychania, kamizelki ratunkowe, kaski 
do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, koce 
gaśnicze, koce ratunkowe, kombinezony ochronne dla lotni-
ków, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci 
kasków ochronnych, nauszniki do słuchawek, odzież azbe-
stowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kulo-
odporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
ognioodporna odzież, okulary, osłony głowy, osłony ochron-
ne na twarz dla robotników, pasy bezpieczeństwa, inne 
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, 
plandeki ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami, 
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym.

(210) 531230 (220) 2021 07 06
(731) KAPUSTA KRYSTYNA FIRMA WIELOBRANŻOWA KIS, 

Kolbuszowa
(540) (znak słowny)
(540) KIS
(510), (511) 9 Buty chroniące przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, etui na okulary, etui na smartfony, filtry 
do masek do oddychania, kamizelki ratunkowe, kaski do jazdy 
konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, koce gaśnicze, 
koce ratunkowe, kombinezony ochronne dla lotników, nakolan-
niki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochron-



Nr  ZT31/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

nych, nauszniki do słuchawek, odzież azbestowa do ochrony 
przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczo-
na do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, okulary, 
osłony głowy, osłony ochronne na twarz dla robotników, pasy 
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wypo-
sażenia sportowego, plandeki ochronne, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 
w celu zapobiegania wypadkom drogowym.

(210) 531233 (220) 2021 07 06
(731) POLSKI TYTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI TYTOŃ DYSTRYBUCJA LOGISTYKA 

ECOMMERCE

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 34 Tytonie fajkowe i papierosowe, papierosy, 
cygara, fajki, bibułki, guma do żucia, artykuły dla palaczy, 
filtry papierosowe, lufki, papierośnice, zapalniczki, zapałki, 
urządzenia do zwijania papierosów, 35 Prowadzanie sprze-
daży detalicznej i hurtowej następujących towarów: wyroby 
tytoniowe, przybory dla palaczy, żywność, napoje alkoholo-
we i bezalkoholowe soki. wody gazowane i niegazowane, 
cukier, czekolada, wyroby cukiernicze, herbata, kawa, kakao, 
kosmetyki, leki dopuszczone do obrotu detalicznego (OTC) 
i hurtowego, artykuły gospodarstwa domowego, materiały 
piśmienne, usługi telekomunikacyjne, 36 Administrowanie 
nieruchomościami, usługi związane z wynajmem nierucho-
mościami, zarządzaniem majątkiem nieruchomym niemiesz-
kalnym oraz usługi pośrednictwa polegające na przyjmo-
waniu od klientów opłat i należności oraz przekazywanie 
ich na konto adresata, obsługa kart kredytowych, usługi 
powiernicze, 37 Usługi związane z instalowaniem, naprawą 
i konserwacją maszyn stosowanych w przetwórstwie żyw-
ności, tytoniu i w produkcji napojów oraz usług związanych 
z wynajmem tych maszyn i urządzeń, 39 Usługi związane 
z magazynowaniem i składowaniem towarów, transportem 
samochodowym i wyładunkiem towarów, pośrednictwem 
w transporcie, 41 Usługi związane z obsługą automatów 
do gier liczbowych i zakładów wzajemnych, 43 Usługi zwią-
zane z rezerwacją miejsc w pensjonatach, hotelach, usługi 
związane z rezerwacją kwater i pomieszczeń na pobyt cza-
sowy oraz obsługą gastronomiczną z własnym zapleczem, 
produktami i transportem.

(210) 531241 (220) 2021 07 06
(731) MARCZAK ALBERT, Janówek Pierwszy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO TEC CAN-BUS MODULE FOR TOW BARS

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 12 Przyczepy samochodowe, Złącza do przy-
czep do pojazdów, Przyczepy.

(210) 531242 (220) 2021 07 07
(731) KOSTAŃSKI RAFAŁ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAUS

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 02.09.08, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 14 Biżuteria, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu odzieży, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 531257 (220) 2021 07 07
(731) POPEK ŁUKASZ LUKASROLETY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Lukasrolety
(510), (511) 19 Siatki przeciw owadom, nie z metalu, Role-
ty zewnętrzne do okien (Niemetalowe -), Rolety do użyt-
ku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], Rolety 
[zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, 20 Bambus, Żaluzje 
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 
Bambusowe (Zasłony -), Drewniane żaluzje, Ekrany za-
ciemniające okna (osłony wewnętrzne), Karnisze, Mecha-
nizmy sterujące do żaluzji poziomych, ustalające stopień 
ich otwarcia [nieelektryczne], Metalowe karnisze, Metalowe 
wewnętrzne żaluzje okienne, Metalowe żaluzje weneckie 
[wewnętrzne], Okna [Rolety wewnętrzne -], Okna (Rolety 
wewnętrzne -), Osprzęt z tworzyw sztucznych do rolet, 
Poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, Pozio-
me żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Przesłony przeciw-
słoneczne [wewnętrzne], niemetalowe i nietekstylne, Prze-
słony przeciwsłoneczne [listewkowe wewnętrzne], Rolety 
do okien, Rolety bambusowe, Rolety austriackie, Elementy 
zawieszające do zasłon.

(210) 531265 (220) 2021 07 07
(731) MAGIC SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) magic solar

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i po-
przez Internet następujących towarów: fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie 
słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, 
komórki fotowoltaiczne, fotodiody, kalibrowane referencyj-
ne ogniwa fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, 
pompy ciepła do przetwarzania energii, instalacje grzewcze 
zasilane energią słoneczną, urządzenia do magazynowania 
energii elektrycznej, urządzenia magazynujące energię sło-
neczną do celów grzewczych, urządzenia do ogrzewania 
powietrznego, 37 Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fo-
towoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i naprawa instalacji 
energii słonecznej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Usługi w zakre-
sie instalacji elektrycznych, Udzielanie informacji związanych 
z instalacją urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elek-
trycznych, Renowacja instalacji elektrycznych.

(210) 531266 (220) 2021 07 07
(731) LEWANDOWSKI TOMASZ OTTIMA FORMA, Piła
(540) (znak słowny)
(540) HAYADO
(510), (511) 18 Kuferki, Kufry i walizki, Plecaki, Portmonetki, 
Kopertówki, Kosmetyczki, parasole, Paski skórzane (inne niż 
odzież), torby, Torebki, teczki, Zestawy podróżne, 25 Odzież, 
Odzież codzienna, odzież sportowa, Odzież jeansowa, dresy, 
spodnie odzież dla kobiet, Odzież dla mężczyzn, Odzież dla 
dzieci, Odzież ze skóry, paski, Obuwie, Buty sportowe, obu-
wie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla dzieci, Na-
krycia głowy, Nakrycia głowy dla dzieci, Nakrycia głowy dla 
kobiet, Nakrycia głowy dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszulki, T-shirty z krótkim rękawem, Szlafroki, Szor-
ty, Trencze, Bielizna osobista, bielizna nocna, 35 Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna takich towarów jak: odzież, odzież co-
dzienna, odzież sportowa, odzież jeansowa, dresy, spodnie, 
odzież dla kobiet, odzież dla mężczyzn, odzież dla dzieci, 
odzież ze skóry, obuwie, buty sportowe, obuwie dla kobiet, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, nakrycia głowy, 
nakrycia głowy dla dzieci, nakrycia głowy dla kobiet, nakry-
cia głowy dla mężczyzn, paski, kostiumy kąpielowe, koszule, 
koszulki, T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, 
bielizna osobista, bielizna nocna, kopertówki kosmetyczki, 
kuferki, kufry, walizki, plecaki, portmonetki, parasole, paski 
skórzane, torby, teczki, zestawy podróżne, dodatki do odzie-
ży, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Interne-
tu: odzież, kostiumy kąpielowe, dodatki do odzieży.

(210) 531272 (220) 2021 07 07
(731) SZUBSTARSKA KATARZYNA TRIKI NA JĘZYKI, Koszalin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) triki na języki

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe.

(210) 531275 (220) 2021 07 07
(731) SZUBSTARSKA KATARZYNA TRIKI NA JĘZYKI, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) TRIKI NA JĘZYKI
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe.

(210) 531283 (220) 2021 07 08
(731) AVEREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROCKET
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi w zakresie jedze-
nia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie jedzenia i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji.

(210) 531286 (220) 2021 07 07
(731) FIEREK MARZENA OLITOUR, Władysławowo
(540) (znak słowny)
(540) Jasny Brzeg
(510), (511) 43 Domy turystyczne, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część 
pakietów pobytowych, Wynajem pomieszczeń na uroczy-
stości towarzyskie, Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Pensjo-
naty, domy gościnne, Tymczasowe zakwaterowanie, Tym-
czasowy wynajem pokoi, Usługi hotelowe, Wynajem pokoi, 
Wynajem kwater.

(210) 531299 (220) 2021 07 08
(731) A DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Winem Powiśle
(510), (511) 43 Serwowanie napojów alkoholowych, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi barów i restauracji, 
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Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi dorad-
ców w zakresie win, Usługi restauracyjne, Usługi restaura-
cyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, Winiarnie, Kawiarnia, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spo-
żywcze, Puby, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie 
pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi za-
opatrzenia w napoje.

(210) 531300 (220) 2021 07 08
(731) BEDNARCZYK MICHAŁ SELLBEST, Trzydnik Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sellBEST

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Arty-
kuły sportowe, Ekspandery [ćwiczenia], Maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, 
Stoły do tenisa stołowego, Bieżnie stacjonarne do użytku 
w ćwiczeniach fizycznych, Trampoliny.

(210) 531301 (220) 2021 07 08
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) BEDNARSKI SZPUNT
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty 
piwowarskie.

(210) 531302 (220) 2021 07 08
(731) BEDNARCZYK MICHAŁ SELLBEST, Trzydnik Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THUNDER

(531) 01.15.03, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Trampoliny, Ekspandery [ćwiczenia], Maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, Stoły do tenisa stołowego, 
Stoły do piłkarzyków, Stoły bilardowe.

(210) 531304 (220) 2021 07 08
(731) GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trainbo

(531) 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Bielizna, Bielizna termoaktywna, 
Bielizna wchłaniająca pot, Bluzy z kapturem, Kąpielówki, Ko-
szulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Ko-
szulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
z nadrukami, Krótkie spodnie, Koszulki z krótkim rękawem, 
Legginsy, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Skarpetki, 
Skarpetki męskie, Skarpety sportowe, Spodenki, Spodnie 
do ćwiczeń fizycznych, Spodnie sportowe, T-shirty z krótkim 
rękawem, Szorty sportowe, 41 Edukacja, rozrywka i sport, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu, Doradztwo w zakresie sprawności 
fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Do-
starczanie informacji na temat aktywności sportowych, Edu-
kacja sportowa, Fitness kluby, Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Kultura 
fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Nadzo-
rowanie ćwiczeń fizycznych, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, 
Nauka w zakresie sportu, Obozy sportowe, Obsługa obiek-
tów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, 
Organizacja imprez sportowych, Organizacja turniejów 
sportowych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Szkolenia sportowe, 
Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w za-
kresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie 
sportowe, Trenowanie, Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
Usługi fitness klubów, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie organizowania 
imprez sportowych, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi 
klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi siłowni, Usługi si-
łowni związane z treningiem siłowym, Usługi siłowni związa-
ne z kulturystyką, Usługi sportowe, Usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], Usługi trenerów osobistych, 
Usługi trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usłu-
gi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi treningowe 
siłowe i poprawiające kondycję, Usługi w zakresie edukacji 
sportowej, Usługi w zakresie informacji sportowej, Usługi 
w zakresie treningu fizycznego, Zajęcia w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe.

(210) 531305 (220) 2021 07 07
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) płać kartą i wypłacaj

(531) 26.01.06, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 Usługi finansowe, mianowicie bankowość, 
Obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsłu-
ga kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych ofero-
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wane w formie kart o zapisanej wartości, elektroniczne trans-
akcje kredytowe i debetowe, usługi płatności i prezentacji ra-
chunków, wypłaty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja 
czeków, usługi związane z dostępem do depozytów i banko-
matami, usługi związane z autoryzacją i rozliczaniem transak-
cji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie gotówką, rozliczanie 
funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie 
kwestii spornych, usługi przechowywania danych i informa-
cji profilowych o kliencie oraz powiązane z nimi usługi łącze-
nia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania oraz przenoszenia 
funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi przetwarzania 
płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i wery-
fikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, 
mianowicie bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne 
i elektroniczne przekazy pieniężne poprzez publiczne sieci 
komputerowe w celu ułatwienia handlu elektronicznego, 
elektroniczny transfer funduszy, dostarczanie informacji fi-
nansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart 
kredytowych i debetowych, zarządzanie zapisami finanso-
wymi, usługi elektronicznego transferu funduszy i wymiany 
walut, usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla 
osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, Rozpo-
wszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, usługi informacji finansowych 
udzielanych drogą komputerową poprzez bezpieczną sieć 
informatyczną oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich 
uprzednio wymienionych usług, Świadczenie usług finan-
sowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świad-
czonych drogą telekomunikacji mobilnej, mianowicie usługi 
płatnicze za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług 
handlu detalicznego świadczonych w Internecie, poprzez 
sieci elektroniczne, Analizy i konsultacje finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Operacje finansowe, operacje pieniężne, 
Usługi finansowe, Usługi bankowe i kredytowe, Dostarczanie 
kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych 
i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi bankowe, 
płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie 
wypłat gotówkowych, dostępu do depozytów wartościo-
wych, Usługi płatności rachunków, Usługi dotyczące kart 
kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart 
przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi weryfikacji cze-
ków i realizacji czeków, Usługi bankomatowe, Przetwarzanie 
transakcji finansowych zarówno sieciowo za pośrednictwem 
komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem teleko-
munikacji oraz w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania 
transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart 
za pośrednictwem bankomatów, Udostępnianie posiada-
czom kart szczegółowych danych o saldzie, wpłatach i wy-
płatach za pośrednictwem bankomatów, Usługi rozliczeń fi-
nansowych i autoryzacji finansowej w związku z przetwarza-
niem transakcji płatności finansowych, Usługi ubezpieczenia 
podróżnego, wydawanie i wykupywanie czeków podróż-
nych i talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatnika, 
Weryfikacja informacji finansowych, Prowadzenie zapisów 
finansowych, Usługi elektronicznego transferu funduszy 
i wymiany walut, Usługi płatności zdalnych, Usługi elektro-
nicznego portfela o zapisanej wartości, świadczenie usług 
elektronicznego transferu funduszy i walut, usługi płatności 
elektronicznych, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, 
usługi wypłat gotówkowych oraz usługi autoryzacji i rozli-
czania transakcji, Świadczenie usług debetowych i kredyto-
wych za pośrednictwem radiowych urządzeń identyfikacyj-
nych (transponderów), Świadczenie usług debetowych i kre-
dytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych 
i telekomunikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi 

wydawania i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróż-
nych i talonów podróżnych, Świadczenie usług finansowych 
dla wsparcia usług detalicznych świadczonych za pośrednic-
twem środków telekomunikacji mobilnej, w tym usług płat-
niczych przez urządzenia bezprzewodowe, przetwarzanie 
transakcji kredytowych i debetowych przez łącza telefonicz-
ne i telekomunikacyjne, Świadczenie usług finansowych dla 
wsparcia usług detalicznych świadczonych w Internecie, po-
przez sieci lub innymi środkami elektronicznymi z użyciem 
elektronicznie scyfryzowanych informacji, Usługi dotyczące 
wymiany pieniężnej, mianowicie zabezpieczanie wymiany 
pieniężnej, w tym elektronicznych pieniędzy, poprzez sieci 
komputerowe dostępne za pomocą kart chipowych, Usługi 
płatności rachunków świadczone przez serwisy interneto-
we, Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone 
przez telefon oraz poprzez światową sieć komputerową lub 
przez Internet, Usługi związane z majątkiem Nieruchomym, 
Usługi związane z własnością nieruchomości, Wyceny nie-
ruchomości, zarządzanie inwestycjami w zakresie nierucho-
mości, Usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, Usługi 
ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczanie majątkowe 
dla osób fizycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące ma-
jątku, Finansowanie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, usługi agencyj-
ne w zakresie nieruchomości, Szacowanie nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie spra-
wami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zapewnie-
nie pożyczek na nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
zagospodarowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe do-
tyczące majątku nieruchomego i budynków, Usługi finanso-
we dotyczące zakupu nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczki zabezpieczonych nieruchomością, Organizowanie 
współwłasności nieruchomości, Organizowanie finansowa-
nia na zakup nieruchomości, Pomoc w nabywaniu nieru-
chomości i udziałów w nich, Inwestycje kapitałowe w nieru-
chomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mająt-
ku, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży majątku wycena 
finansowa nieruchomości z nieograniczonym tytułem wła-
sności, Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie 
dzierżawy nieruchomości, Leasing majątku, Dzierżawa ma-
jątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości z nieogra-
niczonym tytułem własności, Usługi zarządzania majątkiem 
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena ma-
jątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie 
majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących majątku nieruchome-
go, Dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi badawcze dotyczące wyboru nieruchomości, Finan-
sowanie zastawów hipotecznych i zabezpieczanie mająt-
ku, Usługi konsultacyjne dotyczące rozwiązań płatniczych, 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart płat-
niczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w za-
kresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(210) 531307 (220) 2021 07 07
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) wpłacaj na kartę

(531) 26.01.06, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.14
(510), (511) 36 Usługi finansowe, mianowicie bankowość, 
Obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsłu-
ga kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych ofero-
wane w formie kart o zapisanej wartości, elektroniczne trans-
akcje kredytowe i debetowe, usługi płatności i prezentacji ra-
chunków, wypłaty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja 
czeków, usługi związane z dostępem do depozytów i banko-
matami, usługi związane z autoryzacją i rozliczaniem transak-
cji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie gotówką, rozliczanie 
funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie 
kwestii spornych, usługi przechowywania danych i informa-
cji profilowych o kliencie oraz powiązane z nimi usługi łącze-
nia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania oraz przenoszenia 
funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi przetwarzania 
płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i wery-
fikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, 
mianowicie bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne 
i elektroniczne przekazy pieniężne poprzez publiczne sieci 
komputerowe w celu ułatwienia handlu elektronicznego, 
elektroniczny transfer funduszy, dostarczanie informacji fi-
nansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart 
kredytowych i debetowych, zarządzanie zapisami finanso-
wymi, usługi elektronicznego transferu funduszy i wymiany 
walut, usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla 
osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, Rozpo-
wszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, usługi informacji finansowych 
udzielanych drogą komputerową poprzez bezpieczną sieć 
informatyczną oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich 
uprzednio wymienionych usług, Świadczenie usług finan-
sowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świad-
czonych drogą telekomunikacji mobilnej, mianowicie usługi 
płatnicze za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług 
handlu detalicznego świadczonych w Internecie, poprzez 
sieci elektroniczne, Analizy i konsultacje finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Operacje finansowe, operacje pieniężne, 
Usługi finansowe, Usługi bankowe i kredytowe, Dostarczanie 
kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych 
i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi bankowe, 
płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie 
wypłat gotówkowych, dostępu do depozytów wartościo-
wych, Usługi płatności rachunków, Usługi dotyczące kart 
kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart 
przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi weryfikacji cze-
ków i realizacji czeków, Usługi bankomatowe, Przetwarzanie 
transakcji finansowych zarówno sieciowo za pośrednictwem 
komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem teleko-
munikacji oraz w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania 
transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart 
za pośrednictwem bankomatów, Udostępnianie posiada-
czom kart szczegółowych danych o saldzie, wpłatach i wy-

płatach za pośrednictwem bankomatów, Usługi rozliczeń fi-
nansowych i autoryzacji finansowej w związku z przetwarza-
niem transakcji płatności finansowych, Usługi ubezpieczenia 
podróżnego, wydawanie i wykupywanie czeków podróż-
nych i talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatnika, 
Weryfikacja informacji finansowych, Prowadzenie zapisów 
finansowych, Usługi elektronicznego transferu funduszy 
i wymiany walut, Usługi płatności zdalnych, Usługi elektro-
nicznego portfela o zapisanej wartości, świadczenie usług 
elektronicznego transferu funduszy i walut, usługi płatności 
elektronicznych, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, 
usługi wypłat gotówkowych oraz usługi autoryzacji i rozli-
czania transakcji, Świadczenie usług debetowych i kredyto-
wych za pośrednictwem radiowych urządzeń identyfikacyj-
nych (transponderów), Świadczenie usług debetowych i kre-
dytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych 
i telekomunikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi 
wydawania i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróż-
nych i talonów podróżnych, Świadczenie usług finansowych 
dla wsparcia usług detalicznych świadczonych za pośrednic-
twem środków telekomunikacji mobilnej, w tym usług płat-
niczych przez urządzenia bezprzewodowe, przetwarzanie 
transakcji kredytowych i debetowych przez łącza telefonicz-
ne i telekomunikacyjne, Świadczenie usług finansowych dla 
wsparcia usług detalicznych świadczonych w Internecie, po-
przez sieci lub innymi środkami elektronicznymi z użyciem 
elektronicznie scyfryzowanych informacji, Usługi dotyczące 
wymiany pieniężnej, mianowicie zabezpieczanie wymiany 
pieniężnej, w tym elektronicznych pieniędzy, poprzez sieci 
komputerowe dostępne za pomocą kart chipowych, Usługi 
płatności rachunków świadczone przez serwisy interneto-
we, Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone 
przez telefon oraz poprzez światową sieć komputerową lub 
przez Internet, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Usługi związane z własnością nieruchomości, Wyceny nie-
ruchomości, zarządzanie inwestycjami w zakresie nierucho-
mości, Usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, Usługi 
ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczanie majątkowe 
dla osób fizycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące ma-
jątku, Finansowanie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, usługi agencyj-
ne w zakresie nieruchomości, Szacowanie nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie spra-
wami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zapewnie-
nie pożyczek na nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
zagospodarowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe do-
tyczące majątku nieruchomego i budynków, Usługi finanso-
we dotyczące zakupu nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczki zabezpieczonych nieruchomością, Organizowanie 
współwłasności nieruchomości, Organizowanie finansowa-
nia na zakup nieruchomości, Pomoc w nabywaniu nieru-
chomości i udziałów w nich, Inwestycje kapitałowe w nieru-
chomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mająt-
ku, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży majątku wycena 
finansowa nieruchomości z nieograniczonym tytułem wła-
sności, Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie 
dzierżawy nieruchomości, Leasing majątku, Dzierżawa ma-
jątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości z nieogra-
niczonym tytułem własności, Usługi zarządzania majątkiem 
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena ma-
jątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie 
majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
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Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących majątku nieruchome-
go, Dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi badawcze dotyczące wyboru nieruchomości, Finan-
sowanie zastawów hipotecznych i zabezpieczanie mająt-
ku, Usługi konsultacyjne dotyczące rozwiązań płatniczych, 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart płat-
niczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w za-
kresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(210) 531308 (220) 2021 07 07
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) płać w ratach

(531) 26.01.06, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 Usługi finansowe, mianowicie bankowość, 
Obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsłu-
ga kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych ofero-
wane w formie kart o zapisanej wartości, elektroniczne trans-
akcje kredytowe i debetowe, usługi płatności i prezentacji ra-
chunków, wypłaty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja 
czeków, usługi związane z dostępem do depozytów i banko-
matami, usługi związane z autoryzacją i rozliczaniem transak-
cji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie gotówką, rozliczanie 
funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie 
kwestii spornych, usługi przechowywania danych i informa-
cji profilowych o kliencie oraz powiązane z nimi usługi łącze-
nia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania oraz przenoszenia 
funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi przetwarzania 
płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i wery-
fikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, 
mianowicie bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne 
i elektroniczne przekazy pieniężne poprzez publiczne sieci 
komputerowe w celu ułatwienia handlu elektronicznego, 
elektroniczny transfer funduszy, dostarczanie informacji fi-
nansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart 
kredytowych i debetowych, zarządzanie zapisami finanso-
wymi, usługi elektronicznego transferu funduszy i wymiany 
walut, usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla 
osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, Rozpo-
wszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, usługi informacji finansowych 
udzielanych drogą komputerową poprzez bezpieczną sieć 
informatyczną oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich 
uprzednio wymienionych usług, Świadczenie usług finan-
sowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świad-
czonych drogą telekomunikacji mobilnej, mianowicie usługi 
płatnicze za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług 
handlu detalicznego świadczonych w Internecie, poprzez 
sieci elektroniczne, Analizy i konsultacje finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Operacje finansowe, operacje pieniężne, 

Usługi finansowe, Usługi bankowe i kredytowe, Dostarczanie 
kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych 
i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi bankowe, 
płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie 
wypłat gotówkowych, dostępu do depozytów wartościo-
wych, Usługi płatności rachunków, Usługi dotyczące kart 
kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart 
przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi weryfikacji cze-
ków i realizacji czeków, Usługi bankomatowe, Przetwarzanie 
transakcji finansowych zarówno sieciowo za pośrednictwem 
komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem teleko-
munikacji oraz w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania 
transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart 
za pośrednictwem bankomatów, Udostępnianie posiada-
czom kart szczegółowych danych o saldzie, wpłatach i wy-
płatach za pośrednictwem bankomatów, Usługi rozliczeń fi-
nansowych i autoryzacji finansowej w związku z przetwarza-
niem transakcji płatności finansowych, Usługi ubezpieczenia 
podróżnego, wydawanie i wykupywanie czeków podróż-
nych i talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatnika, 
Weryfikacja informacji finansowych, Prowadzenie zapisów 
finansowych, Usługi elektronicznego transferu funduszy 
i wymiany walut, Usługi płatności zdalnych, Usługi elektro-
nicznego portfela o zapisanej wartości, świadczenie usług 
elektronicznego transferu funduszy i walut, usługi płatności 
elektronicznych, usługi przedpłaconych kart telefonicznych, 
usługi wypłat gotówkowych oraz usługi autoryzacji i rozli-
czania transakcji, Świadczenie usług debetowych i kredyto-
wych za pośrednictwem radiowych urządzeń identyfikacyj-
nych (transponderów), Świadczenie usług debetowych i kre-
dytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych 
i telekomunikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi 
wydawania i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróż-
nych i talonów podróżnych, Świadczenie usług finansowych 
dla wsparcia usług detalicznych świadczonych za pośrednic-
twem środków telekomunikacji mobilnej, w tym usług płat-
niczych przez urządzenia bezprzewodowe, przetwarzanie 
transakcji kredytowych i debetowych przez łącza telefonicz-
ne i telekomunikacyjne, Świadczenie usług finansowych dla 
wsparcia usług detalicznych świadczonych w Internecie, po-
przez sieci lub innymi środkami elektronicznymi z użyciem 
elektronicznie scyfryzowanych informacji, Usługi dotyczące 
wymiany pieniężnej, mianowicie zabezpieczanie wymiany 
pieniężnej, w tym elektronicznych pieniędzy, poprzez sieci 
komputerowe dostępne za pomocą kart chipowych, Usługi 
płatności rachunków świadczone przez serwisy interneto-
we, Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone 
przez telefon oraz poprzez światową sieć komputerową lub 
przez Internet, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Usługi związane z własnością nieruchomości, Wyceny nie-
ruchomości, zarządzanie inwestycjami w zakresie nierucho-
mości, Usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, Usługi 
ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczanie majątkowe 
dla osób fizycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące ma-
jątku, Finansowanie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, usługi agencyj-
ne w zakresie nieruchomości, Szacowanie nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie spra-
wami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zapewnie-
nie pożyczek na nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
zagospodarowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe do-
tyczące majątku nieruchomego i budynków, Usługi finanso-
we dotyczące zakupu nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczki zabezpieczonych nieruchomością, Organizowanie 
współwłasności nieruchomości, Organizowanie finansowa-
nia na zakup nieruchomości, Pomoc w nabywaniu nieru-
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chomości i udziałów w nich, Inwestycje kapitałowe w nieru-
chomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości 
komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mająt-
ku, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży majątku wycena 
finansowa nieruchomości z nieograniczonym tytułem wła-
sności, Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie 
dzierżawy nieruchomości, Leasing majątku, Dzierżawa ma-
jątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości z nieogra-
niczonym tytułem własności, Usługi zarządzania majątkiem 
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena ma-
jątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie 
majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących majątku nieruchome-
go, Dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi badawcze dotyczące wyboru nieruchomości, Finan-
sowanie zastawów hipotecznych i zabezpieczanie mająt-
ku, Usługi konsultacyjne dotyczące rozwiązań płatniczych, 
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart płat-
niczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w za-
kresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(210) 531311 (220) 2021 07 08
(731) WIZA OLIWIA WIZA LAW FIRM ADWOKAT  

OLIWIA WIZA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZA LAW FIRM

(531) 01.05.01, 03.07.19, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 Analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Przygotowywanie zeznań po-
datkowych, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie kontaktów biznesowych, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, 41 Edukacja w zakresie proble-
matyki prawnej, Nauczanie w zakresie problematyki praw-
nej, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, 
szkoleń, seminariów i warsztatów, Pisanie i publikowanie 
tekstów, książek, Publikacje elektroniczne on-line, Usługi 
w zakresie tłumaczeń językowych, tłumaczenia językowe, 
45 Badania prawne, Doradztwo prawne, Dostarczanie in-
formacji prawnych, Doradztwo prawne związane z prawa-

mi własności intelektualnej, Mediacja, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, 
Pośrednictwo w procedurach prawnych, Udzielanie opi-
nii prawnych przez ekspertów, Usługi doradcze dotyczące 
praw własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie 
prawa, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące rejestracji 
znaków towarowych, Usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane 
z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, Usługi w zakresie przygotowania dokumentów 
prawnych.

(210) 531321 (220) 2021 07 08
(731) BEROLINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Solify
(510), (511) 2 Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tonery [tusz] 
do drukarek i fotokopiarek, 9 Netbooki [komputery], Kompu-
tery przenośne [laptopy], Komputery przenośne [notebooki], 
Serwery sieciowe, Serwery w chmurze, Oprogramowanie, 
Pobieralne oprogramowanie komputerowe do projektowa-
nia i modelowania trójwymiarowych produktów do druku, 
Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Drukarki, Drukarki 
komputerowe, Drukarki laserowe, Sterowniki drukarki lase-
rowej, Laserowe drukarki kolorowe, Programy do drukarek, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tusze 
do drukarek i fotokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tonery [tusz] do dru-
karek i fotokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: drukarki 3D, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: netbooki 
[komputery], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: komputery przenośne [laptopy], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: komputery przenośne [notebooki], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: serwery 
sieciowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: serwery w chmurze, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do projektowania i modelowania trójwymiarowych produk-
tów do druku, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bezprzewodowe peryferia kompute-
rowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: drukarki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: drukarki komputerowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: drukarki laserowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sterowniki drukarki laserowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: laserowe drukarki kolorowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: programy 
do drukarek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: peryferyjne urządzenia komputerowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: papier, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: papier drukarski, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: papier 
do druku cyfrowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: papier do drukarek laserowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
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duktami: papier rolowany do drukarek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: papier 
do drukowania fotografii, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: tusze do drukarek i fotoko-
piarek, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
drukarki 3D, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: netbooki [komputery], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: komputery 
przenośne [laptopy], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: komputery przenośne [note-
booki], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: serwery sieciowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: serwery w chmu-
rze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: oprogramowanie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: pobieralne oprogra-
mowanie komputerowe do projektowania i modelowania 
trójwymiarowych produktów do druku, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bezprzewodo-
we peryferia komputerowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: drukarki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: drukarki 
komputerowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: drukarki laserowe, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: sterowniki 
drukarki laserowej, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: laserowe drukarki kolorowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
programy do drukarek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: peryferyjne urządzenia kom-
puterowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: papier, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: papier drukarski, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
papier do druku cyfrowego, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: papier do drukarek lasero-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: papier rolowany do drukarek, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: papier 
do drukowania fotografii, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: tusze do drukarek 
i fotokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: tonery [tusz] do drukarek i fo-
tokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: drukarki 3D, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
netbooki [komputery], Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: komputery przeno-
śne [laptopy], Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: komputery przenośne [note-
booki], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: serwery sieciowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
serwery w chmurze, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do projektowania i modelowania trójwymiarowych produk-
tów do druku, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: bezprzewodowe peryferia 
komputerowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: drukarki, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
drukarki komputerowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: drukarki laserowe, 

Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: sterowniki drukarki laserowej, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: laserowe drukarki kolorowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: programy 
do drukarek, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: peryferyjne urządzenia kom-
puterowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: papier, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: papier 
drukarski, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: papier do druku cyfrowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: papier do drukarek laserowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
papier rolowany do drukarek, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: papier do dru-
kowania fotografii, 37 Konserwacja i naprawa drukarek 3D, 
Instalacja maszyn biurowych, Naprawa maszyn biurowych, 
Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja urządzeń biu-
rowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biuro-
wych, Instalowanie sprzętu komputerowego.

(210) 531322 (220) 2021 07 08
(731) WÓJCIK MATEUSZ, Sępólno Krajeńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USŁYSZEĆ TANIEC IRISH DANCE FLAMENCO TAP 

DANCE ETHNOJAZZ MISTRZOWIE STEPOWANIA

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie przedstawień na żywo, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 531324 (220) 2021 07 08
(731) WASZCZENIUK LESZEK, Białystok; WISZENKO MACIEJ, 

Wasilków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agat serwis SP. Z O.O.

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 27 Wykładziny podłogowe do istniejących pod-
łóg, 37 Układanie wykładziny dywanowej.

(210) 531328 (220) 2021 07 09
(731) KĘDRA MARZENA MKCREATIONS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dziupla Puszczyka
(510), (511) 2 Naturalne surowe żywice, Żywice naturalne, 
Żywice naturalne w stanie surowym, Balsam kanadyjski [ży-
wica naturalna w stanie surowym], Damara, Gumożywica 
sosnowa [żywica naturalna w stanie surowym], Gumożywi-
ce, Kalafonia, Kopal, Mastyks [żywica naturalna], Naturalne 
żywice w stanie surowym stosowane w produkcji lakierów, 
Naturalne żywice w stanie surowym do użytku w produk-
cji pokostów, Powłoki żywiczne, Sandarak, Szelak, Żywice 
do powlekania, Żywice do stosowania w pigmentacji, Żywi-
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ce naturalne barwione na stałe, Drewno barwiące, 3 Olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Kadzidła w formie 
stożków, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kadzi-
dła w aerozolu, Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aro-
maty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Esen-
cja mięty [olejek eteryczny], Esencja badianowa, Emulgo-
wane olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Esencje 
eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Kocanka [olejki eterycz-
ne], Olej lawendowy, Naturalne olejki eteryczne, Olejek ja-
śminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek 
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa 
herbacianego, Olejek z wyciągiem z owoców amla do celów 
kosmetycznych, Olejki do aromaterapii [do użytku kosme-
tycznego], Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olej-
ki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki 
eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, Olejki nielecznicze, Olejki zapachowe, Olejki 
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Per-
fumeryjne produkty, Esencjonalne olejki, Zmieszane olejki 
eteryczne, Woda kwiatowa, Terpeny [olejki eteryczne], Ro-
ślinne olejki eteryczne, Preparaty aromaterapeutyczne, Ka-
dzidła, mieszanki kadzidlane, 14 Kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na ze-
garki, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wy-
roby jubilerskie [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, Dzieła sztuki wykonane z kamieni 
szlachetnych, Misbaha [sznury modlitewne], Paciorki do me-
dytacji, Sznury modlitewne, Turmaliny [kamienie szlachetne], 
Szkatułki na biżuterię, Skrzynki na biżuterię z drewna, Małe 
szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Kasetki na bi-
żuterię [szkatułki], Agat [surowy], Agaty, Chalcedon, Gagat, 
Gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacje ka-
mieni szlachetnych, Jadeity, Kaboszony do wyrobu biżuterii, 
Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachet-
ne, Kamienie szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz 
ich imitacje, Kamienie szlachetne w stanie surowym, Kamie-
nie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], Klejnoty, Klejno-
ty szlachetne i półszlachetne, Koraliki do robienia biżuterii, 
Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty, Naturalne kamienie 
szlachetne, Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], 
Opal, Perydot, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych prze-
znaczone do produkcji biżuterii, Półprzetworzone kamienie 
szlachetne i ich imitacje, Rubin, Sardonyks [nieobrobiony], 
Spinel [kamienie szlachetne], Syntetyczne kamienie szla-
chetne, Tanzanit będący kamieniem szlachetnym, Sztucz-
ne kamienie szlachetne, Topaz, 20 Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, De-
koracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące 
[ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Dzieła sztuki z bambusa, Dzwonki wietrzne, 
Figurki drewniane, Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucz-
nych], Figurki wykonane z cementu gipsowego, Figurki 
wykonane z gipsu, Figurki wykonane z pochodnych gipsu, 
Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane 
z żywicy drzewnej, Figurki z drewna, Figurki z żywicy, Figurki 
z wosku, Figurki z żywicy odlewane na zimno, Figury drew-
niane, Łapacze snów [dekoracje], Modele figurek [ozdoby] 

z drewna, Modele figurek [ozdoby] wyrabiane z gipsu, Mo-
dele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Modele figurek 
[ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele figurek [ozdoby] 
z wosku, Modele ozdobne z tworzyw sztucznych, Modele 
[ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej, Modele [ozdoby] 
wykonane z gipsu, Modele [ozdoby] wykonane z tworzyw 
sztucznych, Ozdobne statuetki wykonane z drewna, Popier-
sia z drewna, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Popiersia z gipsu, Popiersia z kości, Popiersia 
z tworzyw sztucznych, Posągi z drewna, Posągi z tworzyw 
sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Przylepne ozdoby z drewna na ściany, Rzeźby 
drewniane, Rzeźby wykonane z drewna, Rzeźby wykonane 
z gipsu, Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Rzeźby 
wykonane z wosku, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z tworzyw sztucz-
nych, Statuetki wykonane z żywic syntetycznych, Statuetki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Statuetki 
z gipsu, Statuetki z żywicy, Wyroby artystyczne wykonane 
z drewna, 31 Kwiaty, Rośliny, Surowe produkty leśne, Suro-
we produkty ogrodnicze, Świeża bylica pospolita (Yakssuk) 
jako żywe kwiaty, Świeży owoc derenia (Sansuyu) jako żywa 
roślina, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Produkty 
rolne (nieprzetworzone), Nieprzetworzone produkty leśne, 
Nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Aranżacje z kwia-
tów suszonych do celów dekoracyjnych, Aranżacje z żywych 
kwiatów, Bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, 
Bukiety z suszonych kwiatów, Bukiety ze świeżych kwiatów, 
Dekoracje kwiatowe [naturalne], Dekoracje kwiatowe [su-
szone], Dekoracje kwiatowe [świeże], Kompozycje z suszo-
nych kwiatów, Kompozycje z żywych kwiatów, Kompozycje 
ze świeżych kwiatów, Konserwowane kwiaty, Kwiaty cięte, 
Kwiaty konserwowane do dekoracji, Wieńce z kwiatów na-
turalnych, Kwiaty suszone, Kwiaty suszone do dekoracji, 
Róże, Róże chińskie, Róże żywe, Suszone bukieciki [przypi-
nane do sukienki], Suszone kwiaty do butonierki, Wieńce 
z kwiatów naturalnych, Wieńce z suszonych kwiatów, Wieńce 
z żywych kwiatów, Girlandy z kwiatów naturalnych, Kwiaty 
świeże, Liście z kolb kukurydzy, suszone, do dekoracji, Mech 
irlandzki, inny niż do celów medycznych, Naturalne jadalne 
rośliny [nieprzetworzone], Naturalne rośliny i kwiaty, Papro-
cie, Pokrzywy, Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny 
kwitnące, Rośliny liściaste, Rośliny naturalne (żywe), Rośliny 
pnące, Rośliny suszone, Rośliny suszone do dekoracji, Rośliny 
świeże, Rośliny zielone naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, 
Róże [rośliny], Sadzonki, Świeża paproć [gosari], Trawy [rośli-
ny], Wieńce z kwiatów świeżo ciętych, Wieńce z suszonych 
ziół do dekoracji, Wyściółka do wiszących koszyków [mech], 
Zioła, suszone, do ozdabiania, Złocień [roślina], Żywe kwiaty, 
Żywe kwiaty naturalne, Drzewa i produkty leśne, Odpadki ro-
ślinne jako surowiec, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 531330 (220) 2021 07 08
(731) RUTKOWSKI KRZYSZTOF TRADE-IN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UBIERZSIE.COM

(531) 09.05.15, 24.17.02, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [na-
krycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [na-
krycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], 
Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
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[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], 
Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptu-
ry [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski 
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież 
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body 
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, 
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombine-
zony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dol-
ne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w sty-
lu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki 
skórzane, Sukienki druhen, Cheongsams [chińskie sukienki], 
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukien-
ki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, 
Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, 
Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule 
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule 
z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Ko-
szulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte 
pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie 
skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie 
[nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice 
golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy 
do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie 
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury 
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, 
Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, 
Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płasz-
cze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płasz-
cze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze 
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, 
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału 
dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurt-
ki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, 
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Ocieplane 
kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurt-
ki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chust-
ki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, 
Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki 
z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czap-
ki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsło-
neczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze 
słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne 
kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, 
Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie sza-
le damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, 
Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, 
Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecię-

ce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie, Obuwie 
gimnastyczne, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakre-
sie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy.

(210) 531347 (220) 2021 07 09
(731) WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) POZIOM KA
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Kawiarnia, Organizowanie bankietów, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Usługi kawiarni, Usługi 
herbaciarni, Usługi restauracyjne.

(210) 531362 (220) 2021 07 09
(731) E-MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e_msi IT SYSTEMS

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych.

(210) 531370 (220) 2021 07 09
(731) BANDEL MARIUSZ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) LASTADIA
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi barów i restauracji, Usługi kawiarni, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering).

(210) 531371 (220) 2021 07 09
(731) BANDEL MARIUSZ, Szczecin
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(540) (znak słowny)
(540) LASTADIA
(510), (511) 33 Wódka, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 531372 (220) 2021 07 09
(731) BANDEL MARIUSZ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASTADIA seafood & more

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi barów i restauracji, Usługi kawiarni, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering).

(210) 531379 (220) 2021 07 10
(731) GÓRCZYK LUCYNA, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the Love Love LIFE

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Odzież, Nakrycia 
głowy, Chusty na głowę, Berety, Chusty [odzież], Czapeczki 
na przyjęcia [odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki basebal-
lowe, Czapki dziane, Czapki do gry w golfa, Czapki i czapecz-
ki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki kolarskie, 
Czapki sportowe, Czapki narciarskie, Czapki wełniane, Czapki 
z daszkiem, Czepki damskie, dziecinne, Daszki jako nakrycia 
głowy, Daszki przeciwsłoneczne, Kapelusze, Kaptury, Mufki, 
Opaski na głowę, Opaski na głowę pochłaniające pot, Ter-
moaktywne nakrycia głowy, Apaszki [chustki], Bezrękawni-
ki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bojówki, 
Boa, Bolerka, Chustki na głowę, Damskie luźne topy, Damskie 
sukienki na uroczystości, Długie kurtki, Dolne części ubrań 
[odzież], Dolne części strojów niemowlęcych, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Dżinsy, Fartuchy, Eleganckie 
spodnie, Garnitury, Golfy, Getry, Grube kurtki, Grube płaszcze, 
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kami-
zelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed 
wiatrem, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki 
z polaru, Kąpielówki, Kąpielowe kostiumy, Kombinezony nar-
ciarskie, Kombinezony narciarskie do zawodów, Kombinezo-
ny piankowe, Kombinezony piankowe do surfingu, Kombi-
nezony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombi-
nezony zimowe, Kominiarki narciarskie, Kominiarki, Komplety 
do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Kom-
plety koszulek i spodenek, Komplety narciarskie, Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Koszule sportowe, Koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, Koszule z dzianiny, Koszulki bez ręka-
wów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzie-

ci, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, 
Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki kolarskie, Ko-
szulki piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 
Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, Krót-
kie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, 
Kurtki, Kurtki dresowe, Kurtki narciarskie, Kurtki [odzież], Kurt-
ki pikowane [odzież], Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
Kurtki sportowe, Kurtki snowboardowe, Kurtki wiatroszczel-
ne, Kurtki z dzianiny polarowej, Legginsy, Letnie ubranka dla 
dzieci, Majtki, Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Maski 
ochronne [odzież], Ochraniacze przeciwśnieżne, Ocieplacze, 
Odzież codzienna, Odzież dla łyżwiarzy, Odzież gimnastycz-
na, Odzież narciarska, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież prze-
ciwdeszczowa, Ogrodniczki, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Paski [odzież], Pelerynki, Pelisy, Płaszcze, Podkoszulki, Pod-
kolanówki, Podomki, Polary, Półgolfy, Poncza, Poszetki, Pu-
lowery, Rajstopy, Rampersy, Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, 
Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Stroje plażowe, Swetry, Szale, 
Szaliki, Szorty, Szmizetki, T-shirty z krótkim rękawem, Trencze, 
Trykoty, Tuniki, Ubrania codzienne, Wiatrówki, Odzież sporto-
wa, Odzież wodoodporna, Spodenki, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, 36 Nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, Wynajem nieruchomości i majątku, Biuro wy-
najmu mieszkań, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie naby-
cia gruntu, Finansowanie projektów budowlanych, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, 37 Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków przezna-
czonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budyn-
ków wielorodzinnych, Budowa części budynków, Budowa 
domów, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
domów na zamówienie, 39 Transport, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Agenci zajmujący 
się organizowaniem podróży, Agencje usługowe do plano-
wania podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Organizacja 
i rezerwacja wypraw, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, 
Usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 43 Tym-
czasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Udostępnia-
nie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi biur 
zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwatero-
wanie], Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach 
handlowych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w domach i mieszkaniach, Usługi w zakresie zakwaterowa-
nia, Usługi w zakresie kwater wczasowych, Tymczasowy 
wynajem pokoi, Organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Hostele (schroniska), Oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Pensjona-
ty, Ośrodki wypoczynkowe, Usługi biur podróży w zakresie 
organizowania zakwaterowania, Usługi w zakresie obozów 
turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie].

(210) 531403 (220) 2021 07 12
(731) SMULEWICZ MONIKA HR NA SZPILKACH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HR na szpilkach
(510), (511) 16 Książki, Książki informacyjne, Książki niebe-
letrystyczne, Książki edukacyjne, Drukowane materiały edu-
kacyjne, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, 
Drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, 
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Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
Zeszyty ćwiczeń, Czasopisma, Gazety, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, w tym doradztwo, konsultacje, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
w tym doradztwo, Usługi rekrutacyjne, 41 Usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, w tym szkolenia, doradztwo, mentoring, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, w tym wy-
dawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, w tym przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szko-
lenia], Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 
szkolenia w zakresie usług rekrutacji personelu.

(210) 531404 (220) 2021 07 12
(731) SMULEWICZ MONIKA HR NA SZPILKACH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HR NA SZPILKACH monikasmulewicz.pl

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 03.13.01, 09.09.05
(510), (511) 16 Książki, Książki informacyjne, Książki nie-
beletrystyczne, Książki edukacyjne, Drukowane materiały 
edukacyjne, Drukowane instrukcje dotyczące metod na-
uczania, Drukowane materiały w zakresie kursów kore-
spondencyjnych, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Zeszyty ćwiczeń, Czasopisma, 
Gazety, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
w tym doradztwo, konsultacje, Zarządzanie zasobami ludz-
kimi i usługi rekrutacji personelu, w tym doradztwo, Usługi 
rekrutacyjne, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, w tym 
szkolenia, doradztwo, mentoring, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, w tym przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, w tym 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, szko-
lenia w zakresie usług rekrutacji personelu.

(210) 531414 (220) 2021 07 12
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) AMINOBIOXINUM
(510), (511) 1 Witaminy do użytku w produkcji żywności, 
Aktywne składniki chemiczne do użycia w produkcji prepa-
ratów farmaceutycznych, Składniki do użytku w produkcji 
żywności, 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 531419 (220) 2021 07 12
(731) KORDIUKIEWICZ IWONA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Inktorpeda
(510), (511) 2 Farby wodne.

(210) 531430 (220) 2021 07 12
(731) KORDIUKIEWICZ IWONA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Sitofach
(510), (511) 40 Sitodruk.

(210) 531432 (220) 2021 07 12
(731) WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bank-wbs.pl

(531) 04.02.11, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi bankowe i finansowe, Ubezpieczenia 
bankowe, Home banking, Bankowość elektroniczna, Finan-
sowe usługi bankowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Emisja 
czeków bankowych, Usługi bankowości osobistej, Bankowe 
usługi przyjmowania depozytów, Usługi doradcze doty-
czące bankowości, Usługi informacyjne dotyczące rachun-
ków bankowych, Usługi w zakresie rachunków bankowych, 
Usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, Zarządzanie 
finansowe związane z bankowością, Usługi konsultacyjne 
i doradcze w zakresie bankowości inwestycyjnej, Doradz-
two finansowe, Planowanie finansowe, Maklerstwo finan-
sowe, Badania finansowe, Opracowania finansowe, Oceny 
finansowe, Prognozy finansowe, Leasing finansowy, Trans-
akcje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Finansowanie 
pożyczek, Finansowanie zakupów, Finansowanie kredytów, 
Finansowanie projektów, Finansowanie gwarancji, Finanso-
we zarządzanie emeryturami, Zarządzanie finansowe fun-
duszami, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finan-
sowego, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Organizowanie 
zbiórek finansowych, Gromadzenie informacji finansowych, 
Pozyskiwanie kapitału finansowego, Sporządzanie raportów 
finansowych, Faktoring, Udzielanie kredytów, Ubezpieczenia 
kredytów, Doradztwo kredytowe, Pośrednictwo w usługach 
finansowych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Transakcje 
monetarne, Usługi finansowych baz danych, Ubezpieczenia, 
Zarządzanie finansami dla firm, Ocena zdolności kredytowej 
firm i osób prywatnych, Przetwarzanie płatności, Przetwarza-
nie informacji finansowych.

(210) 531448 (220) 2021 07 12
(731) LACHMAN RYSZARD, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Krakowski Dom Aukcyjny
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy [ma-
larstwo], oprawione lub nie, Dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, 35 Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez ga-
lerie sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dzieła-
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mi sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami 
sztuki, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w ce-
lach komercyjnych lub reklamowych, Promowanie dzieł 
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, Organizacja i prze-
prowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, Organiza-
cja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych 
za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Organizowanie 
aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie 
i prowadzenie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie au-
kcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednic-
twem internetu, Prowadzenie aukcji, Przeprowadzanie inte-
raktywnych aukcji wirtualnych, Usługi aukcji online dla osób 
trzecich, 36 Oceny [wycena] dzieł sztuki, Wycena dzieł sztuki, 
Wycena dzieł sztuki [szacowanie], 41 Usługi związane z wy-
stawami sztuki, Usługi galerii sztuki świadczone online za po-
średnictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi kulturalne, 
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 
Wystawy sztuki, 42 Potwierdzanie autentyczności dzieł sztu-
ki, Potwierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki.

(210) 531455 (220) 2021 07 13
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hela Foczka do ocalenia

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne.

(210) 531456 (220) 2021 07 13
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTO KŁAMIE? GRA INTERAKTYWNA

(531) 26.11.13, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towa-
rzyskie, Gry logiczne, Gry elektroniczne.

(210) 531457 (220) 2021 07 13
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TURNIEJ CZARODZIEJÓW

(531) 24.01.05, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
do nauki, Zestawy do zabawy, Zestawy małego chemika.

(210) 531458 (220) 2021 07 13
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAWIEDZONY DWÓR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towa-
rzyskie, Gry logiczne.

(210) 531459 (220) 2021 07 13
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne.

(210) 531460 (220) 2021 07 13
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Zuzia
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne.

(210) 531461 (220) 2021 07 13
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAJOZAURY
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(531) 08.07.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki 
zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki pluszowe, Elek-
troniczne zabawki wielofunkcyjne.

(210) 531466 (220) 2021 07 13
(731) KONOPIECBD.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Konopiecbd.com.pl

(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki, 
Usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi pro-
duktami: kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: maści [nielecznicze], Usługi 
sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: 
maści do celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: maści do celów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: maści do celów farmaceutycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi pro-
duktami: maści do celów farmaceutycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zioła do palenia, Usługi sprzedaży hurtowej związane z na-
stępującymi produktami: zioła do palenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: aromaty 
[olejki aromatyczne], Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: aromaty [olejki aromatyczne], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: olejki lecznicze, Usługi sprzedaży hurtowej zwią-
zane z następującymi produktami: olejki lecznicze, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: oleje spożywcze, Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: oleje spożywcze.

(210) 531472 (220) 2021 07 12
(731) GMINA KĘPICE, Kępice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S M O K

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 Recykling i uzdatnianie odpadów, Doradz-
two związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Usługi 
z zakresu zarządzania odpadami |recykling|, Udzielanie infor-
macji związanych z recyklingiem odpadów, Sortowanie od-
padów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwa-
rzanie], Usługi recyklingowe, Usługi informacyjne, doradcze 

i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, 
Przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów, 42 Monitoring 
środowiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring 
środowiskowy terenów utylizacji odpadów, Udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wy-
szukiwania dotyczącymi recyklingu i uzdatniania odpadów, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do zarządzania selektywną zbiórką odpadów, 
Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do zarządzania selek-
tywną zbiórką odpadów.

(210) 531492 (220) 2021 07 13
(731) FIT MASTER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RESET CAMP
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, 
Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie zdrowia, Edukacja 
sportowa, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Nauczanie praktyk medytacyjnych, Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Trening me-
dytacji, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Warsztaty w celach szkoleniowych.

(210) 531498 (220) 2021 07 13
(731) STEFANOWICZ TOMASZ, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) NANONI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 531499 (220) 2021 07 13
(731) INEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ineon

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.18
(510), (511) 37 Usługi myjni pojazdów, 38 Usługi telekomu-
nikacyjne, 39 Transport towarów.

(210) 531504 (220) 2021 07 13
(731) WILANOWSKI PIOTR WOODY, Budy Mszczonowskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A
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(531) 03.04.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Jachty, Jachty silnikowe, Jachty z silnikiem, 
37 Budowanie jachtów, 39 Czarterowanie jednostek pływa-
jących: jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, Usługi 
w zakresie czarterowania jachtów.

(210) 531640 (220) 2021 07 16
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) SATYNOWA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 531641 (220) 2021 07 16
(731) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) NOWODWORSKA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 531646 (220) 2021 07 16
(731) NOVAK GOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 01.07.06, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.25, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 11 Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz arma-
tura wodno-kanalizacyjna, Umywalki [elementy instalacji 
sanitarnych], Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, In-
stalacje toaletowe, Ubikacje, Ubikacje ze zbiornikiem, Zbior-
niki na wodę ze spłuczką do ubikacji, 20 Meble łazienkowe, 
40 Produkcja mebli na zamówienie.

(210) 531687 (220) 2021 07 19
(731) ZIENTARA PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAAS & ZINO

(531) 24.17.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy.

(210) 531697 (220) 2021 07 19
(731) REWIEŃSKA SARA, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Larimelle
(510), (511) 18 Bagaż, Bagaż na kółkach, Bagaże podróżne, 
Elastyczne torby na odzież, Etui do kart kredytowych, Etui, 
futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na bilety 
okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty kredytowe 
(portfele), Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui 
na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na karty [portfele], 
Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na klucze, Etui na klu-
cze wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Etui 
na wizytówki, Etui z imitacji skóry, Etui na prawo jazdy, Koper-
tówki, Kopertówki [małe torebki], Kosmetyczki, Kosmetyczki 
bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosme-
tyczki (niewyposażone), Kosmetyczki [saszetki na przybo-
ry toaletowe], Kuferki kosmetyczne, Kufry bagażowe, Kufry 
i torby podróżne, Kufry podróżne, Małe damskie torebki bez 
rączki, Małe plecaki, Kufry i walizki, Małe portmonetki, Małe 
torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Małe walizki, 
Metalowe okucia do torebek, Myśliwskie worki [akcesoria 
do polowań], Niewielkie torby podróżne, Paski do torebek 
na ramię, Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, 
Podróżne (Torby -), Podróżne pudła na kapelusze, Portfe-
le, Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, Portfele 
na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele skórzane, 
Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki (wyroby ze skó-
ry), Pudełka z kosmetykami do makijażu, Saszetki biodrowe, 
Skórzane torebki, Skórzane torby na zakupy, Skórzane walizki 
podróżne, Sportowe torby, Stylowe torebki, Szkockie torebki 
futrzane lub skórzane [sporran], Torby, Torby do pracy, Torby 
na wyjazdy weekendowe, Torby na zakupy, Torby na ubrania, 
Torby na ramię, Torby na piesze wycieczki, Torby pamiątko-
we, Torby plażowe, Torby płócienne, Torby podręczne do sa-
molotu, Torby podróżne, Torby podróżne o małej objętości, 
Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby podróżne [pod-
ręczne], Torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, 
Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby podróżne 
[wyroby skórzane], Torby [pokrowce] na ubrania do podró-
ży, Torby turystyczne, Torby wodoodporne, Torby z imitacji 
skóry, Torebki, Torebki damskie, Torebki do noszenia przy pa-
sku, Torebki do ręki, Torebki męskie, Torebki na ramię, Torebki 
wieczorowe, Uchwyty do toreb, Torebki wykonane ze skóry, 
Torebki wykonane z imitacji skóry, Walizki biznesowe, Walizki, 
Walizeczki, Walizki na dokumenty, Walizki na kółkach, Walizki 
podróżne, Walizki podróżne [podręczne], Walizki skórzane, 
Walizki z wbudowanymi półkami, Zawieszki, etykiety baga-
żowe, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Zesta-
wy podróżne, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Biki-
ni, Bielizna osobista i nocna, Blezery, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, 
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Chusty pla-
żowe, Chusty pareo, Chusty, szale na głowę, Chusty noszone 
na ramionach, Chustki [apaszki], Damskie luźne topy, Damskie 
sukienki na uroczystości, Długie kimona (nagagi), Długie luź-
ne stroje, Długie szale damskie, Dolne części ubrań [odzież], 
Galowa odzież wieczorowa, Gabardyna [odzież], Garnitury 
wizytowe, Kąpielówki, Kaptury [odzież], Kaszmirowe szale, 
Kimona, Kimona japońskie, Kombinezony damskie jedno-
częściowe [playsuit], Kombinezony, Kombinezony jednoczę-
ściowe, Kombinezony [odzież], Kostiumy dla kobiet, Kostiu-
my, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn 
i kobiet, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, 
Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Koszule codzienne, Koszule 
eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, Koszule do garniturów, Koszule niezapięte pod 
szyją, Koszule sportowe, Koszule z długimi rękawami, Ko-
szule z dzianiny, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
bez rękawów do biegania, Koszulki do jogi, Koszulki do teni-
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sa, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki polo, Ko-
szulki polo z dzianiny, Koszulki typu rashguard do sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki 
z nadrukami, Krawaty, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bez 
rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, 
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki sporto-
we, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Letnie ubranka 
dla dzieci, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym 
kroju, Majtki, Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Mini-
spódniczki, Narzutki na ramiona [odzież], Odzież ciążowa, 
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla małych dzie-
ci, Odzież do tenisa, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, 
Odzież gimnastyczna, Odzież haftowana, Odzież jedwab-
na, Odzież kaszmirowa, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież wierzchnia dla 
kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia 
dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wełniana, 
Opaski na biust [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], 
Paski, Paski materiałowe [odzież], Paski do zaciśnięcia kimon 
(datejime), Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tek-
stylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy 
do owijania do kimon [Datemaki], Peleryny [płaszcze], Płasz-
cze, Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze plażowe, 
Płaszcze wieczorowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Po-
domki, Pulowery z kapturem, Pulowery z polaru, Skarpetki 
i pończochy, Skarpetki dla sportowców, Skarpety sportowe, 
Skóra (Odzież ze -), Skórzane sukienki, Spodenki, Spodenki 
dla rowerzystów, Spodenki kąpielowe, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, Spód-
niczki baletowe, Spódnico-spodnie, Spódniczki do gry 
w tenisa, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie, Spodnie 
do joggingu, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, 
Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie joggingowe, 
Spodnie od dresu, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie spor-
towe, Spodnie ze stretchu, Stroje kąpielowe monikini, Stro-
je jednoczęściowe, Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje 
wizytowe, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Sukienki dla 
niemowląt i małych dzieci, Suknie balowe, Suknie koktajlo-
we, Suknie wieczorowe, Swetry bez rękawów, Swetry, Swetry 
marynarskie, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, 
Swetry z dekoltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrą-
głym wykończeniem przy szyi, Swetry z półgolfem, Szale, 
Szale i chusty na głowę, Szale i etole, Szaliki, Szaliki do zawija-
nia wokół szyi, Szaliki jedwabne, Szaliki [odzież], Szaliki rurko-
we (kominy) na szyję, Szarfy do kimon [Obi], Szarfy [do ubra-
nia], Szerokie koszule wierzchnie, Szlafroki wypoczynkowe, 
Szmizetki, Sznurki do przewiązywania w pasie do kimon 
[Koshihimo], Szorty, Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], Szorty 
sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Tkane koszule, 
Topy bez ramiączek, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy 
[odzież], Topy wiązane na szyi, Topy z dzianin, Topy spor-
towe do rozgrzewki, Tradycyjna odzież japońska, Trencze, 
Tuniki, Tuniki hawajskie, Ubrania codzienne, Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Żakiety z dzianiny, Chustki na głowę, Chusty 
[odzież], Chusty na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki ba-
seballowe, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czapki dziane, 
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, 
Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, 
Czepki damskie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy], 
Czepki pod prysznic, Czepki kąpielowe, Daszki jako nakrycia 
głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki prze-
ciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Kapelusze, Kapelusze Fedora, Kapelusze plażowe, Kapelusze 

słomkowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze prze-
ciwsłoneczne, Małe kapelusze, Maski na oczy do spania, 
Modne kapelusze, Mufki [odzież], Nikaby, Opaski na głowę, 
Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę [odzież], Opaski 
na głowę pochłaniające pot, Przybrania głowy [woalki], Szla-
froki, Japońskie szlafroki (nemaki), Podomki [szlafroki].

(210) 531749 (220) 2021 07 20
(731) GALLA-MILEWSKA MARTYNA, Dybowo
(540) (znak słowny)
(540) Mille Baby
(510), (511) 25 Ubrania codzienne.

(210) 531761 (220) 2021 07 20
(731) RAKOWSKA AGNIESZKA ADDME,  

Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) napra

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Automatyczne maszyny do czyszczenia, Ma-
szyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, 
Maszyny do czyszczenia narzędzi, Maszyny do czyszcze-
nia na sucho, Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny 
do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod wyso-
kim ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia przemysłowego 
[polerki], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [odku-
rzacze], Maszyny do czyszczenia przemysłowego, Maszyny 
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Przemysłowe 
maszyny do czyszczenia podłóg, Przemysłowe maszyny 
do czyszczenia na sucho, Urządzenia do czyszczenia parą 
[maszyny], Elektryczne urządzenia do czyszczenia i pole-
rowania, Elektryczne urządzenia do czyszczenia pod wy-
sokim ciśnieniem, Elektryczne urządzenia ssące do czysz-
czenia [domowe], Uniwersalne wysokociśnieniowe urzą-
dzenia do czyszczenia, Urządzenia do czyszczenia parowe, 
Urządzenia do czyszczenia parą, Urządzenia do czysz-
czenia parą, przeznaczone do użytku domowego, Wielo-
funkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, Maszyny 
ssące do oczyszczania, Elektryczne maszyny i urządzenia 
do czyszczenia, Urządzenia do czyszczenia pod wysokim 
ciśnieniem, 37 Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
gospodarstwa domowego i kuchennych, Serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, Instalacja, konserwacja i napra-
wa maszyn, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie 
silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa ma-
szyn, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa 
urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa 
domowego i kuchennych, Usługi doradcze związane z kon-
serwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektryczne-
go, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie i mycie 
samochodów, Czyszczenie silników elektrycznych.

(210) 531843 (220) 2021 07 22
(731) F-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GOODLEASING

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 26.04.03, 26.04.09, 
26.04.11, 26.03.04, 26.03.23

(510), (511) 36 Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usłu-
gi leasingowe, Usługi finansowania, Informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Finan-
sowanie towarów, Opieka finansowa, Osobiste usługi finan-
sowe, Pomoc finansowa, Pośrednictwo w usługach finan-
sowych, Usługi bankowe i finansowe, Usługi finansowania 
wyposażenia, Usługi finansowe, Usługi finansowe dla spółek, 
Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi pośrednictwa finan-
sowego, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie le-
asingu samochodów, Finansowanie zakupów leasingowych 
samochodów, Finansowanie zakupów na raty [leasing], Fi-
nansowanie zakupów w formie leasingu, Leasing finansowy, 
Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing 
finansowy (zakup ratalny), Świadczenie finansowych usług 
leasingowych, Usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty (leasing), Agencja pośrednictwa w zakresie ubez-
pieczania statków, Agencje ubezpieczeń na życie, Agencje 
ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie ubezpie-
czeń na życie, Informacja o ubezpieczeniach, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Usługi inwestycyjne, 
Fundusze emerytalne, Fundusze inwestycyjne wzajemne, 
Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo 
finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo inwestycyjne, 
Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo 
w zakresie inwestycji na okres emerytury, Doradztwo w za-
kresie inwestycji kapitałowych, Finansowe i inwestycyjne 
usługi konsultacyjne, Inwestycje finansowe w dziedzinie pa-
pierów wartościowych, Inwestycje w fundusze powiernicze, 
Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w sprawach in-
westycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji 
finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitało-
wych, Usługi doradcze związane z inwestycjami.

(210) 531872 (220) 2021 07 23
(731) KROPSKI HUBERT HK DESIGN STUDIO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQUARE APARTMENTS Gdynia

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 16 Katalogi hoteli.

(210) 531909 (220) 2021 07 23
(731) SIELSKIE PRZYSMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIELSKIE PRZYSMAKI

(531) 29.01.13, 05.07.01, 05.07.02, 25.07.23, 26.01.01, 26.01.06, 
26.03.23, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 09.01.09, 
09.01.16, 09.01.24, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.11, 
26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Wędliny, Wędliny wegeta-
riańskie, Ekstrakty warzywne do gotowania [soki], Soki owo-
cowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Jaja ptasie 
i produkty z jaj, Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty 
nabiału, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłusz-
cze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, Batoniki na bazie orze-
chów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion, Ba-
tony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożyw-
cze na bazie soi, Batony spożywcze na bazie orzechów, Bły-
skawiczne zupy miso, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), 
Bulion wołowy, Buliony, Chili con carne (chili z mięsem), Chili 
con queso, Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy 
na bazie warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy 
warzywne, Chipsy z juki, Chipsy ziemniaczane, Chipsy ziem-
niaczane w postaci przekąsek, Chop suey, Chowder (zupa 
rybna), Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czipsy z manio-
ku, Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej 
i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Danie gotowe, 
w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona 
na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [so-
galbi], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede 
wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], Danie goto-
we, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak 
i żeń-szeń [samgyetang], Danie gotowe, w skład którego 
wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wie-
przowina i tofu [kimchi-jjigae], Danie gotowe, w skład które-
go wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym 
ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych 
papryczek [dak-galbi], Deser z owocami i kremem [fool], Dip 
fasolowy, Dipy serowe, Dolma [faszerowane warzywa], Fala-
fel, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Flaki 
wołowe, Frittaty, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki ziemniacza-
ne, Galbi [danie z grillowanego mięsa], Głęboko mrożone 
dania warzywne, Gotowane na parze kotleciki z rozdrobnio-
nej ryby i jamsów [hampen], Gotowane na parze lub opieka-
ne kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], Gotowe dania składa-
jące się głównie z mięsa, Gotowe dania składające się głów-
nie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu 
(oden), Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Go-
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towe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składają-
ce się głównie z indyka, Gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające 
się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki składające się głów-
nie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie 
z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie 
z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Goto-
we posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki 
składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki z drobiu 
[drób jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], Gotowe posiłki zawierające [głównie] 
kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe 
posiłki zawierające [głównie] boczek, Gotowy gulasz z curry, 
Grillowane filety rybne, Guacamole, Guacamole [pasta 
z awokado], Gulasz wołowy, Gulasze, Hummus, Hummus 
[pasta z ciecierzycy], Jadalne gniazda ptaków, Jaja maryno-
wane, Jaja po szkocku, Kałamarnica [przetworzona], Kawałki 
kurczaka do kanapek, Koncentraty zup, Konserwowa wie-
przowina z fasolą, Kostki do zup, Kotlety rybne, Krakersy ryb-
ne, Krążki z cebuli, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak sma-
żony, Kurczak teriyaki, Mięso gotowe do spożycia, Mieszanka 
Bombaj (indyjska przekąska), Mieszanki do zup, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i orzechów przetworzonych, Mrożone gotowane ryby, Mro-
żone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożo-
ne pakowane przystawki składające się głównie z owoców 
morza, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Mrożo-
ne posiłki składające się głównie z drobiu, Mrożone posiłki 
składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się 
głównie z kurczaka, Muffiny jajeczne, Nadziewane skórki 
z ziemniaków, Nadziewane ziemniaki, Nuggetsy z kurczaka 
[małe kawałki kurczaka w panierce], Oliwki nadziewane, 
Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane 
czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdała-
mi, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, 
Omlety, Opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek 
[chikuwa], Paluszki serowe, Paluszki z twarożku sojowego, Pa-
rzona zupa z jajek, Pasty do zup, Pieczony kurczak, Placki 
smażone, Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, Pokrojone sa-
łatki warzywne, Posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Po-
trawy mięsne gotowane, Potrawy rybne, Przekąski na bazie 
kokosu, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie mleka, 
Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, 
Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, 
Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych owoców, 
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie ziemnia-
ków, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski z owoców, 
Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, 
Przygotowane ślimaki, Przystawki gotowe do spożycia, skła-
dające się przede wszystkim z owoców morza, Przystawki 
na bazie warzyw, Pulpety, Quenelle (pulpety), Quenelle [pul-
pety mięsne], Quenelle [pulpety rybne], Ragout, Ratatouille, 
Rosół [zupa], Rosti [placki ziemniaczane z grubo startych 
ziemniaków], Ryba z frytkami, Sałatka Cezar, Sałatka z kurcza-
ka, Sałatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, 
Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sałatki poda-
wane na przystawkę, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strącz-
kowych, Sashimi, Ser w postaci dipów, Skrzydełka kurczaka, 
Skwarki, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki 
(placki ziemniaczane), Surimi, Suszona wołowina w paskach, 
Suszone mięso kurczaka, Suszone mięso wieprzowe, Suszo-

ne mięso z kaczki, Szaszłyki, Tajine (danie z przygotowanego 
mięsa, ryby lub jarzyn), Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub 
warzyw], Tzatziki, Ugotowane posiłki składające się głównie 
z kurczaka, Wiórki kokosowe, Wołowina gotowa do spożycia, 
Wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona 
na grillu [bulgogi], Wstępnie ugotowana zupa, Wstępnie 
ugotowana zupa miso, Zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z owoców morza, Zapakowane zestawy 
obiadowe składające się głównie z dziczyzny, Zapiekanka 
mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), Zapiekanki [żyw-
ność], Ziemniaki smażone w cieście, Zupa gumbo, Zupa 
miso, Zupa z kulkami z macy, Zupy, Zupy bisque, Zupy bły-
skawiczne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z maka-
ronem, Żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, 
30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, 
Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Batoniki na ba-
zie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbo-
żowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe 
do spożycia na bazie czekolady, Bibimbap [ryż z warzywami 
i wołowiną], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułeczki gotowa-
ne na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, Bułeczki 
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-
-manjuh), Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki nadziewane, 
Bułki z nadzieniem, Burrito, Calzone [rodzaj pizzy w kształcie 
pieroga], Chalupa [meksykańskie placuszki], Cheeseburgery, 
Chimichanga [rodzaj burrito], Chińskie pierożki gotowane 
na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, go-
towane), Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku 
warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy tor-
tilla, Chipsy zbożowe, Chow mein [chiński smażony maka-
ron], Chow mein [dania na bazie makaronu], Chrupki kukury-
dziane, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, 
Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, 
Chrupki serowe [przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek 
[przekąski], Chrupki zbożowe, Chrupki z pełnego ziarna psze-
nicy, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Cia-
sta [słodkie lub słone], Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka 
cebulowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Ciastka ryżo-
we [senbei], Ciastka z prosa, Ciasto kruche z szynką, Ciasto 
makaronowe nadziewane, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przy-
prawionymi owocami, Czipsy na bazie zbóż, Czipsy wonton, 
Czipsy z pity, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, Dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, Dania na bazie ryżu, Dmuchane kuleczki 
serowe [przekąski kukurydziane], Drób w cieście, Dziczyzna 
w cieście, Empanada (nadziewany pieróg), Enchilada (kuku-
rydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Fa-
jitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukury-
dzianej tortilli), Galareta gryczana (Memilmuk), Gimbap [kore-
ańskie danie z ryżu], Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych 
bułkach, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziem-
niaczanej, Gotowe dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone 
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, 
Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potra-
wy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Goto-
we potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy za-
wierające [głównie] makaron, Gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, Hamburgery gotowane i w bułkach, Ham-
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burgery w bułkach, Jiaozi (pierogi nadziewane), Kanapki, Ka-
napki tostowe opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Kanapki 
z frankfurterkami, Kanapki z hamburgerem, Kanapki z indy-
kiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z mięsem, Kanapki z pa-
rówką [hot dog], Kanapki z rybą, Kanapki zawierające kurcza-
ka, Kanapki zawierające mieloną wołowinę, Kanapki zawiera-
jące sałatę, Kandyzowany popcorn, Kleik ryżowo-dyniowy 
[hobak-juk], Kleiste kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane ciasto 
ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Klejące się 
ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), Kluski ramen, Koreczki, ka-
napeczki, Krakersy krewetkowe, Krakersy nadziewane serem, 
Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Kra-
kersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy 
o smaku ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów 
zbożowych, Krokiety po chińsku, Krótko smażony makaron 
z warzywami [japchae], Kukurydza palona, Kukurydza prażo-
na pokryta karmelem, Kukurydza prażona [popcorn], Kukury-
dza prażona w kuchence mikrofalowej, Kukurydza smażona, 
Lasagna, Lasagne, Liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głów-
nym składnikiem jest ryż, Makaron z serem, Makarony zawie-
rające nadzienia, Miękkie precle, Mięso w cieście [gotowe], 
Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane 
w cieście, Mrożone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki 
z mięsem i warzywami, Mrożone posiłki składające się głów-
nie z makaronu, Mrożone posiłki składające się głównie 
z ryżu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone 
spody do pizzy z kalafiora, Mrożone spody z ciasta do pizzy, 
Mrożone tosty francuskie, Mrożone wafle, Nachos, Nadzie-
wane kanapki, Nadziewany chleb, Nadziewany makaron, Na-
leśnik z zieloną cebulą [pajeon], Naleśniki, Naleśniki [cienkie], 
Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Okonomiyaki [japońskie 
wytrawne naleśniki], Opiekane kanapki z serem i z szynką, 
Opiekane ziarna kukurydzy, Owoce pod kruszonką, Paella, 
Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki z wieprzowiny, Pierożki 
chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), Pierożki ravioli, 
Pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (anko-
ro), Pierożki z krewetkami, Pizza, Pizze bezglutenowe, Pizze 
[gotowe], Pizze konserwowane, Pizze mrożone, Pizze schło-
dzone, Placki, Placki z fasoli mung [bindaetteok], Placki z kim-
chi [kimchijeon], Placki z kurczakiem, Placki z nadzieniem 
z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Popcorn powlekany 
karmelem z karmelizowanymi orzechami, Popcorn smako-
wy, Posiłki składające się głównie z makaronów, Potrawy go-
towe na bazie makaronu, Potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Potrawy składające się 
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Przekąski 
na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przeką-
ski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające 
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające 
się głównie z ryżu, Przekąski składające się głównie z chleba, 
Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przekąski słone na bazie 
zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski sporzą-
dzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, 
Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wykonane z mąki 
razowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski 
wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki zbo-
żowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wyko-
nane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wyko-
nane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszko-
wanych sucharów, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski 
wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudo-

wanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy 
w formie kół, Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francu-
skiego, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski zbożo-
we o smaku sera, Przetworzona kukurydza do prażenia, Prze-
tworzona kukurydza prażona, Puszkowana żywność zawie-
rająca makaron, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej 
z serem], Quiche, Quiche [tarty], Ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Risotto, Ryba w cieście, 
Rybne kanapki, Ryż kleisty zawijany w liście bambusa [Zong-
zi], Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Ryż smażony 
po chińsku, Ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], Ryżowe 
pierożki, Sajgonki, Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sa-
łatka z makaronu typu rurki, Samosy, Sandwicze, Senbei 
[ciastka ryżowe], Senebei [ciastka ryżowe], Słodki ryż z orze-
chami i owocami głożyny [yaksik], Smażone ciastka ryżowe 
[topokki], Solone wyroby piekarnicze, Spaghetti i klopsy, 
Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Spody do pizzy, 
Spody z ciasta do pizzy, Suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Surowe 
pizze, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże 
placki [ciasta], Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie meksy-
kańskie], Tamales, Tortille, Tostowe opiekane kanapki z serem, 
Tosty francuskie, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeol-
mi], Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, 
Warzywa w cieście, Wontons (rodzaj chińskich pierożków), 
Wrapy z kurczakiem, Wstępnie upieczone spody na pizze, 
Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekar-
nicze z warzywami i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, 
ryby lub warzywa, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, 
Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane suszone wodorosty 
[gimbap], Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Batony 
zbożowe i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Arty-
kuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], Babki pandoro, Babki Panettone, Batoniki nugato-
we w polewie czekoladowej, Batoniki ze słodkiej pasty z fa-
soli w postaci galaretki [yohkan], Bezy, Budyń ryżowy, Budy-
nie deserowe, Budynie deserowe w proszku, Bułeczki z cze-
koladą, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, Nielecznicze mączne wyroby cukierni-
cze w polewie z imitacji czekolady, Nielecznicze mączne wy-
roby cukiernicze zawierające imitację czekolady, Nieleczni-
cze draże, Musy (wyroby cukiernicze), Musy (słodycze), Musy 
deserowe, Musy czekoladowe, Musy, Mrożone wyroby cu-
kiernicze na patyku, Mrożone wyroby cukiernicze zawierają-
ce lody, Mrożone torty jogurtowe, Mrożone mleczne wyroby 
cukiernicze, Mleczne wyroby cukiernicze, Migdały w pole-
wie czekoladowej, Mieszanki kheer (pudding ryżowy), Mie-
szanki czekolady na gorąco, Miękkie zwijane ciastka z ubite-
go ryżu [gyuhi], Marcepan w czekoladzie, Marcepan, Lodowe 
wyroby cukiernicze, Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy 
o smaku owocowym, Krakersy solone, Krakersy z mąki Graha-
ma, Krem jajeczny custard, Kremy budyniowe custard [pie-
czone desery], Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe 
do smarowania, Kremy na bazie kakao w postaci past 
do smarowania, Króliczki z czekolady, Lodowe słodycze, Ko-
reańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], Japońskie 
biszkopty (kasutera), Jagody pokryte czekoladą, Jadalny pa-
pier ryżowy, Jabłka w cieście, Imitacje kremu budyniowego, 
Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery [wyroby cu-
kiernicze], Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowane 
wyroby cukiernicze, Gofry z polewą czekoladową, Gofry cze-
koladowe, Gofry, Dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką sło-
dzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], Drobiny kajmakowe, 
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Desery z muesli, Desery czekoladowe, Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dekoracje z czekolady na choinki, Dekoracje 
z czekolady do wyrobów cukierniczych, Czekoladowe wyro-
by cukiernicze zawierające praliny, Czekoladowe wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czeko-
ladowe fondue, Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladki 
z likierem, Czekoladki, Czekolada z japońskim chrzanem, Cze-
kolada z bąbelkami, Czekolada z alkoholem, Czekolada nie-
lecznicza, Czekolada na polewy lub posypki, Czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada, Cukierki, Cro-
issant [rogaliki z ciasta francuskiego], Crème caramel [karme-
lowy deser], Cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone 
ziarna kawy, Cienkie naleśniki (popadoms), Cienkie kruche 
placki z przyprawami [poppadom], Cienkie kruche placki 
z przyprawami [papad], Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owo-
cami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Ciasteczka solone, Ciastka 
serowe, Ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażo-
nego (okoshi), Ciasto na biszkopty, Cienkie kruche naleśniki 
(papad), Nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, Nielecz-
nicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej 
na kontrolowaniu kalorii, Nielecznicze wyroby cukiernicze 
o smaku mlecznym, Nielecznicze wyroby cukiernicze w for-
mie galaretki, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające 
czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze zawierające mleko, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze z nadzieniem z toffi, Nielecznicze wyroby cukier-
nicze z mąki, Nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie ja-
jek, Nugat, Opłatki, Ornamenty choinkowe [jadalne], Orze-
chowe wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie 
czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie 
czekoladowej, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, Owoce 
w polewie czekoladowej, Galaretki owocowe [słodycze], 
Ozdoby choinkowe [jadalne], Papadumy, Papier jadalny, Pa-
sty czekoladowe do chleba, Pasty czekoladowe [do smaro-
wania], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orzechów 
do smarowania kanapek, Pastylki cukiernicze do pieczenia, 
Patyczki z ciasta smażone w głębokim tłuszczu [Youtiao], Pi-
kantne herbatniki, Pływające wyspy [deser], Polewa lub po-
sypka czekoladowa, Polewy piankowe, Posypka czekolado-
wa, Praliny z waflem, Preparaty do produkcji słodyczy, Pro-
dukty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, Przysmak turecki (rachatłukum), 
Pudding ryżowy, Pudding z chleba, Pudding z kaszy manny, 
Puddingi, Puddingi do użytku jako desery, Puddingi ryżowe, 
Puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, 
Puddingi z ryżu i ośmiu rodzajów suszonych owoców, Ryż 
na mleku, Składniki na bazie kakao do produktów cukierni-
czych, Słodkie babeczki Panettone, Słodkie bułki, Słodkie 
ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), Słodkie sosy 
do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), Słodkie wyroby 
cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze gotowane, 
Słodycze lodowe, Słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, 
Słodycze o smaku lukrecji, Słodycze z żeńszeniem, Słone her-
batniki, Słone krakersy, Smakowe wyroby cukiernicze na ba-
zie cukru, Smażone ciasteczka plecione, Solone wafelki, So-
paipillas [smażone ciastka], Sopapilla [smażony chleb], Sos 
czekoladowy, Spody do ciasta z krakersów graham, Substy-
tut marcepanu, Substytuty czekolady, Suflety deserowe, Su-
szone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), Sztuczna 
czekolada, Tabletki [wyroby cukiernicze], Taiyaki (japońskie 
ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), Tiramisu, Tor-
ty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Torty Pawłowej 
z orzechami laskowymi, Trufle czekoladowe, Trufle (rumowe) 
[wyroby cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], Turecki 
przysmak w polewie czekoladowej, Vla [holenderski deser 

mleczny], Wata cukrowa, Wiórki do wyrobów cukierniczych 
z masła orzechowego, Wyroby cukiernicze czekoladowe 
o smaku praliny, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukier-
nicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie mig-
dałów, Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowoda-
nów, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Nieleczni-
cze wyroby cukiernicze o smaku miętowym, Wyroby cukier-
nicze płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
Wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, Wyro-
by cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby 
cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawiera-
jące galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wy-
roby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, York-
shire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), 
Ziarna kawy powlekane cukrem, Ziołowo-miodowe pastylki 
do ssania [wyrób cukierniczy], Żywność na bazie kakao, Żyw-
ność zawierająca kakao [jako główny składnik], 31 Grzyby, 
Rośliny, Grzybnie do celów rolniczych, Kukurydza, Mierzwa 
ogrodnicza, Mierzwa ogrodnicza zrobiona z łupin ziaren ka-
kaowca, Nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Nieprze-
tworzone produkty akwakultury, Nieprzetworzone produkty 
leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Surowe i nieprze-
tworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone produkty akwa-
kultury, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Surowe 
produkty akwakultury, Surowe produkty leśne, Surowe pro-
dukty ogrodnicze, Surowe produkty rolne, Świeża bylica po-
spolita (Yakssuk) jako żywe kwiaty, Świeży owoc derenia 
(Sansuyu) jako żywa roślina, Zarodniki do celów rolniczych, 
Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje 
bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odal-
koholizowane, Napoje orzeźwiające, Aromatyzowane napo-
je gazowane, Napoje na bazie orzechów i soi, Soki, Wody, 
Woda klonowa, Woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje], Woda, Woda brzozowa, Wina bezalkoholowe, Tonik 
zawierający chininę, Sorbety w postaci napojów, Sorbety 
[napoje], Serwatka [napoje], Napoje bezalkoholowe z sarsa-
parilli, Ramune [japońskie napoje gazowane], Poncz owoco-
wy, bezalkoholowy, Poncz bezalkoholowy, Niegazowane 
napoje bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napo-
je z guaraną, Napoje z fasoli mung, Napoje wzbogacone sub-
stancjami odżywczymi, Napoje węglowodanowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napoje serwatkowe, Na-
poje proteinowe, Napoje półmrożone, Napoje na bazie wę-
dzonych śliwek, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje mrożone na bazie 
owoców, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące zawierające ko-
feinę, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], 
Napoje energetyzujące, Napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe wzboga-
cone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholo-
we o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z so-
kiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
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z sokiem pomarańczowym, Mrożone napoje gazowane, Mie-
szanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje 
owocowe], Koktajle bezalkoholowe, Douzhi (sfermentowany 
napój z fasoli), Cydr bezalkoholowy, Bezalkoholowy poncz 
ryżowy [sikhye], Bezalkoholowy poncz cynamonowy z su-
szoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy jabłecznik, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalko-
holowe napoje słodowe, Bezalkoholowe napoje na bazie 
miodu, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków 
owocowych, Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu 
[inne niż do użytku medycznego], Bazy do koktajli bez alko-
holu, Aperitify bezalkoholowe.

(210) 531923 (220) 2021 07 25
(731) AONESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koronowo
(540) (znak słowny)
(540) Zielony Kocur
(510), (511) 22 Konopie, 31 Konopie, nieprzetworzone.

(210) 531941 (220) 2021 07 26
(731) PURGAT ADAM, Ciechocinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZ PLANNER

(531) 24.15.02, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi w zakresie porównywania cen, 36 Do-
radztwo dotyczące kredytów, Doradztwo finansowe związa-
ne z usługami kredytów studenckich, Doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, Doradztwo kredytowe, 
Doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, Finansowa-
nie kredytów, Finansowanie kredytów handlowych, Konsul-
tacje kredytowe, Ocena danych biura kredytowego, Ocena 
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, 
Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Ocena 
zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Organizowanie kre-
dytów, Organizowanie kredytów hipotecznych, Organizo-
wanie ubezpieczenia kredytów, Organizowanie udzielania 
kredytów handlowych, Pośrednictwo w umowach kredy-
towych, Pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów 
hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecz-
nych, Pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredy-
tów hipotecznych, Refinansowanie kredytów hipotecznych, 
Spółdzielcze organizacje kredytowe, Spółdzielnie kredy-
towe, Sporządzanie raportów kredytowych, Sporządzanie 
raportów na temat ratingów kredytowych, Sprawdzania 
zdolności kredytowej, Usługi w zakresie dotacji finansowych, 
Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi w zakresie 
nieruchomości.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 523515, 528719, 529670, 529671, 530677, 531414

2 531321, 531328, 531419

3 522080, 528236, 528633, 528987, 529235, 530140, 530141, 530514, 530677, 530682, 530684, 530824, 531033, 
531034, 531064, 531127, 531165, 531168, 531328

4 529125, 529940, 531033, 531034, 531055, 531127

5 522080, 527712, 528820, 529235, 529883, 529884, 529905, 530140, 530141, 530475, 530514, 530638, 530640, 
530751, 530841, 531052, 531053, 531057, 531064, 531165, 531168, 531414, 531466

6 525264, 525266, 525268, 525356, 528719, 528763, 528764, 529940

7 524367, 528719, 529543, 529544, 530767, 530771, 531044, 531047, 531192, 531193, 531761

8 528719, 531033, 531034

9 514550, 520775, 523954, 524367, 525564, 526431, 526582, 527654, 528205, 528398, 528495, 528719, 528763, 
528764, 528976, 529475, 529509, 529696, 529780, 529868, 529878, 529918, 529940, 529944, 529992, 530224, 
530415, 530453, 530454, 530718, 530726, 530767, 530771, 530775, 530814, 531033, 531034, 531192, 531193, 
531209, 531225, 531230, 531321

10 527038, 529235, 529944, 530638, 530640, 530751, 530841, 531064

11 527038, 527291, 527654, 528719, 529543, 529544, 529846, 529864, 529865, 529940, 530553, 530767, 530769, 
530771, 531047, 531646

12 528719, 529797, 530767, 530771, 530814, 530865, 531192, 531193, 531241, 531504

14 525262, 525263, 525265, 525267, 530638, 530977, 531242, 531328

16 524990, 527291, 528976, 529475, 529868, 529878, 529988, 529992, 530140, 530141, 530499, 530801, 530841, 
531033, 531034, 531403, 531404, 531448, 531872

17 524990, 528933, 529509, 530474

18 529418, 530140, 530141, 530492, 530499, 531141, 531142, 531266, 531697

19 526297, 527317, 530474, 530553, 531257

20 526297, 527317, 527501, 528933, 529323, 530499, 530782, 531103, 531257, 531328, 531646

21 529541, 529542, 529543, 529544, 530140, 530141, 530782, 531033, 531034, 531047

22 531923

23 531201, 531202

24 529323, 529418, 530220, 530221, 530499, 531103

25 527291, 528719, 529323, 529820, 529844, 530220, 530221, 530462, 530492, 530577, 531033, 531034, 531091, 
531139, 531141, 531142, 531242, 531266, 531304, 531330, 531379, 531687, 531697, 531749

26 531033, 531034

27 531324

28 517047, 529519, 530140, 530141, 530224, 530415, 530499, 530577, 531033, 531034, 531300, 531302, 531455, 
531456, 531457, 531458, 531459, 531460, 531461

29 525359, 527344, 527553, 527712, 529628, 529637, 529751, 529831, 529832, 529834, 529837, 529934, 530051, 
530688, 530788, 531120, 531909

30 527291, 527344, 527553, 527712, 529489, 529586, 529596, 529628, 529637, 529751, 529831, 529832, 529834, 
529837, 530051, 530052, 530124, 530514, 530638, 530788, 531037, 531065, 531120, 531909

31 527075, 527344, 529596, 529935, 530140, 530141, 531200, 531328, 531909, 531923

32 527344, 527712, 529511, 530374, 530870, 531120, 531301, 531909

33 529337, 529901, 529993, 530829, 531371, 531640, 531641
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34 531233

35 517047, 519284, 521305, 523767, 523954, 524367, 525233, 526582, 527075, 527291, 527344, 527501, 528205, 
528398, 528495, 528633, 528976, 529125, 529267, 529475, 529511, 529691, 529760, 529800, 529820, 529831, 
529844, 529868, 529876, 529878, 529883, 529884, 529917, 529988, 529992, 530231, 530232, 530374, 530453, 
530454, 530499, 530514, 530517, 530524, 530525, 530577, 530641, 530682, 530684, 530751, 530759, 530767, 
530771, 530782, 530793, 530795, 530798, 530801, 530804, 530805, 530807, 530814, 530839, 530840, 530841, 
530865, 530870, 530873, 530977, 530992, 531057, 531064, 531120, 531121, 531127, 531128, 531139, 531141, 
531142, 531151, 531160, 531189, 531190, 531192, 531193, 531201, 531202, 531209, 531211, 531223, 531233, 
531242, 531265, 531266, 531272, 531275, 531311, 531321, 531330, 531379, 531403, 531404, 531448, 531466, 
531498, 531941

36 527291, 527385, 528765, 528976, 529267, 529338, 529660, 529661, 529831, 529878, 529917, 529988, 529992, 
530415, 530517, 530767, 530771, 530801, 531189, 531190, 531223, 531233, 531305, 531307, 531308, 531379, 
531432, 531448, 531843, 531941

37 525564, 527177, 527501, 527654, 527803, 527805, 528763, 528764, 528976, 529509, 529660, 529661, 529940, 
530014, 530474, 530524, 530525, 530553, 530677, 530767, 530771, 530992, 531189, 531190, 531192, 531193, 
531233, 531265, 531321, 531324, 531379, 531499, 531504, 531761

38 523954, 525233, 527291, 528398, 529868, 529992, 530801, 531499

39 527291, 527385, 528398, 528976, 529878, 529940, 530374, 530517, 530767, 530771, 530829, 531057, 531095, 
531223, 531233, 531379, 531499, 531504

40 530688, 530767, 530771, 531430, 531472, 531646

41 523954, 525233, 525261, 528763, 529255, 529320, 529475, 529760, 529843, 529844, 529866, 529868, 529876, 
529878, 529988, 529992, 530224, 530374, 530524, 530525, 530558, 530751, 530767, 530771, 530775, 530811, 
530829, 530839, 530841, 530863, 530866, 530873, 531037, 531165, 531168, 531233, 531272, 531275, 531304, 
531311, 531322, 531403, 531404, 531448, 531492

42 522080, 523954, 527654, 527803, 527805, 528205, 528398, 528763, 528764, 528765, 528950, 529125, 529509, 
529696, 529868, 529878, 529917, 529940, 530014, 530231, 530232, 530453, 530454, 530524, 530525, 530718, 
530767, 530771, 530801, 530828, 530841, 531121, 531122, 531125, 531192, 531193, 531362, 531448, 531472

43 521305, 527291, 527385, 527712, 529628, 529635, 529637, 529831, 529832, 529834, 529837, 529878, 529909, 
530585, 530838, 530870, 530978, 531037, 531065, 531233, 531283, 531286, 531299, 531347, 531370, 531372, 
531379

44 522080, 527075, 529475, 529718, 529878, 529988, 530218, 530793, 530795, 530797, 530798, 530804, 530805, 
530807, 530839, 530840, 530841, 531090, 531122, 531125, 531160, 531165, 531168

45 525261, 528205, 528398, 530767, 530771, 531311
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

51 Cachaça Brazil SUGAR CANE SPIRIT  
FINEST QUALITY PRODUCT OF BRAZIL 

51 COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS 529337

A Alusport 530865

A 531504

agat serwis SP. Z O.O. 531324

Agroconcept X-LINE 524990

AgroPomerania 527075

AIC ADVANCED IMPLANT CENTER 530841

AIS 530453

AIS.PL 530454

AKADEMIA GRILLOWANIA BBQ i WĘDZENIA  
SMOKER 529866

Aloha atelier piękna 530218

AMINOBIOXINUM 531414

APTEKA Centrum 530793

APTEKA CENTRUM 530807

APTEKA VITAL CENTRUM 530795

APTEKA Vital Centrum 530798

AVATAR 527317

AZRS 525564

backLink24 531121

bank-wbs.pl 531432

BAUER AUDIOSTREAM 525233

BEDNARSKI SZPUNT 531301

Bee-complex Miód z produktami pszczelimi 530788

BELUGA SUSHI & CAVIAR 531065

BERGERMANN 529800

BIZ PLANNER 531941

BLUENESS 530499

bnh EVENTS 530641

BNP Paribas GreenUP 529992

BNP Paribas Zielony kredyt hipoteczny 529988

Boland 1 529935

BRANDLOVERS 529876

bunch 527712

BURRITO PAPAS 531037

CA Challenge 530415

CAMADOR 529884

CAMINO DE COMPOSTELLA  
Vino Blanco Semi Dulce PRODUCT OF SPAIN 529901

CAUS 531242

CHRUPNIJ KULKĘ FRUITUSIE 530052

classicwines.pl 530829

COLTIR 531139

CUMED 531165

cumed 531168

Cut4U FOAMS 529509

CZARNA NINJA BUŁA 529628

dbaczek FOR EASIER LIFE 529519

DEPRELLA 531053

dereniada 530870

DIAMOND SCREEN 529780

Digi Leader 528950

DOM UBEZPIECZEŃ KROPIDŁOWSCY  
od 1991 roku 529338

DOMFEST 531189

DOMFEST 531190

DRYCON 530014

dzień dobry tvn 523954

Dziupla Puszczyka 531328

e onelectro.pl NOWOCZESNY  
SKLEP ELEKTRYCZNY 530726

e_msi IT SYSTEMS 531362

eat&eat 529934

Ecommerce Revolution 531128

EMILIA 529544

ETI Dare with DARK CHOCOLATE 530124

FeedEx 531200

Femion TECHNOLOGY We create the future 528765

FizjoKids 530797

fortec 528495

FREEDOM DEVELOPMENT 529660

Freedom Development 529661

FRUITUSIE - PEŁNE SMAKÓW - 530051

FRUTUŚ 531120

G4U 519284

GAME OVER 530838

GASHOW GREEN AREA SHOW 529760

GAZOL 529940

GEN FAKTOR 522080

GOODLEASING 531843

GRINDOM 520775

GRODNO 523767

Gueno SLEEP 531103

H2 531055

HAND.lab 528987

HARMONIA 529878

HARMONODRAM 530811

HAYADO 531266
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hej FEST GUBAŁÓWKA 529843

Hela Foczka do ocalenia 531455

HOLIKANA 530514

home4.pl NIERUCHOMOŚCI 529267

HR NA SZPILKACH monikasmulewicz.pl 531404

HR na szpilkach 531403

HS CONNECTOR 529696

HuMusmin 523515

i MAMY TO! 529820

ignis 527038

ineon 531499

Inktorpeda 531419

JAJOZAURY 531461

JARBUD 527803

JARBUD 527805

Jasny Brzeg 531286

kanaste 529905

KASPO LAB 528763

KASPO 528764

KATJES WUNDERLAND 529489

Kis 531225

KIS 531230

KLUB SUPRA 530801

KM MEBLE 527501

Konopiecbd.com.pl 531466

KOSA BARBER SHOP 531160

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA  
Krajowa Rada Spółdzielcza przyznaje  
honorowy tytuł SAMORZĄDOWIEC- 
-SPÓŁDZIELCA za owocną współpracę  
ze spółdzielcami Warszawa, 525356

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA 525261

Krakowski Dom Aukcyjny 531448

KTO KŁAMIE? GRA INTERAKTYWNA 531456

Kűhn Rok zał. 1995 531211

l’orsetto 529323

La Pacchia woolart 531091

LACAR 531223

LAI LUKAMI 530759

Larimelle 531697

LAS ENERGII 529125

LASTADIA seafood & more 531372

LASTADIA 531370

LASTADIA 531371

Lekarskim okiem 529475

lexly 528205

LIKULEA 528633

LocalOrders 530718

LogEx GROUP 531095

LOST-PUB 529909

Lukasrolety 531257

ŁAN 525359

ŁYGUSIE 527553

magic solar 531265

MAŁOMIASTECZKOWA 530585

MANUFAKTURA MIODU RADOŚCI  
ZE SŁODKOŚCI 529751

MANUSILVER 530638

MB Mag - Beauty STUDIO PIĘKNA 531090

M-C+ MEDI HORIZON CLINIC 529718

MEDEZIN 531057

MEDline 530751

Mille Baby 531749

Milusie 531459

MOLLY 529691

MONTANA 530462

MY WÓLCZANKA 531141

N tecna 530525

NALULI 530782

NANONI 531498

napra 531761

NasaloX 530640

Nasz Lekarz OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH 531125

Nasz Lekarz PRZYCHODNIE MEDYCZNE 531122

Naturell WITAMINA C dla dzieci 529235

NAVIdelcu 530688

NAWIEDZONY DWÓR 531458

N-DMS 530231

N-DMS 530232

NE NOWY ELEKTRONIK 526582

NIERUCHOMOŚCI synergia.plus 529917

NOVAK 531646

NOWODWORSKA 531641

ODEGARI 530682

ODEGARI 530684

OK TermoPiana 530474

OPLOTKA 530977

Pascal BOX 529832

Pascal FRANCHISE 529831

Pascal HOUSE 529834

Pascal TODAY 529837

PIMOtki 531201

PIMOTKI 531202

PLAY PIZZA 521305

płać kartą i wypłacaj 531305

płać w ratach 531308

POLARGEN 529883

POLSKI MISTRZ 529844

POLSKI TYTOŃ DYSTRYBUCJA  
LOGISTYKA ECOMMERCE 531233

POZIOM KA 531347

PREDOM 529543

PrimaJura 529511
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PRINTISS 529670

PRO TEC CAN-BUS MODULE FOR TOW BARS 531241

PROFESSIONAL FIGHTER 530577

PRYMUS SPÓŁDZIELCZOŚCI 525268

PURE COMPOSE 531127

PV HUB 527654

RESET CAMP 531492

RIVIAN 530771

ROCKET 531283

ROTORUA 530769

S M O K 531472

S MODE 530814

S SPLENDID 531151

SALINE 530828

SANA PEDIBUS 529944

SANTINO 531209

Sarni Stok Centrum Handlowe 530517

SATIS 528398

SATYNOWA 531640

scentech 529918

Sebmark 530992

sellBEST 531300

SENSEO 526431

Shades of Darkness magazine 529320

Shades of Darkness magazine 530558

SIELSKIE PRZYSMAKI 531909

Sitofach 531430

słodycz ula 529596

Smart Life Solutions 527177

SmileClinic Chmielewski & Karczewska 530840

smileclinic Krzysztof Chmielewski 530839

SMOG STOP 531052

SMOKER 529864

SMOKER 529865

SOCIETY PROJECT LAB 529255

SOFIA MEDICA 528820

Solify 531321

SORAYA GOLD AMBER 530824

SQUARE APARTMENTS Gdynia 531872

SULIMA 530677

SUPER ELASTIC WĘŻYK SADOWNICZY  
APPLAST PRZETWÓRSTWO TWORZYW  
SZTUCZNYCH NIEBIESKI 528933

SZUMIŃSKI SOLO SOUND 514550

ŚLĄSKIE SMYKI 530775

ŚWIATOWID 529541

ŚWIATOWIT 529542

Tchibo. Odkryj to, co naprawdę dobre. 527291

TECH-DIAM 524367

tecna 530524

TESLA FLOOR 530553

Tethys 517047

the Love Love LIFE 531379

THECLASSYGIRL  529418

THUNDER 531302

TINTBIONIC 529671

TORMENTOLUM AMARA 531064

TOUCANO BRAZIL LIANA 529586

trainbo 531304

triki na języki 531272

TRIKI NA JĘZYKI 531275

TULA TROSKLIWI Z NATURY 530140

TULA 530141

TURNIEJ CZARODZIEJÓW 531457

tv sm rt 529868

twoja pszczółka 526297

UBIERZSIE.COM 531330

USŁYSZEĆ TANIEC IRISH DANCE  
FLAMENCO TAP DANCE ETHNOJAZZ  
MISTRZOWIE STEPOWANIA 531322

UTILLO 531047

V7 CAR CARE 528236

VAAS & ZINO 531687

vergrano 530978

VIKING GARAGE 530873

VILLA NOVA 527385

VINCETAN 530475

VISTULA COMMUNITY 531142

waart 528719

WARZYWOŻERCY 527344

WATAHA 530863

welmix 531044

WILIANDI 530492

Winem Powiśle 531299

WIZA LAW FIRM 531311

WOLF ZONE 530866

WoziWoda 530374

WÓDKA REGIONALNA ADAM GESSLER 529993

wpłacaj na kartę 531307

WULING 531192

X 529797

XOMO’S ENERGIA 529846

YellowWall 530224

ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI 525263

ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI 525265

ZAPIETRUCK 529635

ZARATEX HOME TEXTILE 530220

ZARATEX HOME TEXTILE 530221

ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU  
SPÓŁDZIELCZEGO 525267
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Zielony Kocur 531923

ZŁOTA ODZNAKA SPÓDZIELCZOŚĆ  
POLSKA KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA 525262

ZNAMY SIĘ 528976

Zuzia 531460

ŻÓŁTA SUMO BUŁA 529637



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.

833696 2021 06 02)
CFE: 02.01.15, 16.03.15 9

926356 EMPORIO ARMANI DIAMONDS (2021 06 30)
CFE: 03.07.16, 27.05.10 3

1509173 Companino (2021 06 29)
CFE: 24.17.25, 26.01.03, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.12

31

1576436 BREAKAWAY (2021 06 16, 2020 12 17) 30
1601488 2021 02 02)

CFE: 26.13.25 9, 20
1601511 2021 05 14)

CFE: 26.05.01, 28.03.00 7
1601551 ARCUBE (2021 03 04, 2021 01 27)

CFE: 26.15.09, 27.05.01 9, 35, 37
1601554 IMPERIAL (2021 05 10) 3, 9, 14, 18, 25, 35
1601562 KINGROY New Roy New Era (2021 04 22)

CFE: 14.07.01, 26.11.08, 27.03.15, 27.05.10 22
1601618 JYBF (2021 03 16)

CFE: 25.03.01, 26.13.25, 28.03.00 7
1601620 Eletile (2021 04 22)

CFE: 26.15.15, 27.05.24 27
1601669 MANFRIEND (2021 05 06)

CFE: 27.05.01 3
1601697 GIROSmaster (2021 03 29)

CFE: 27.05.09 43
1601728 clariter (2021 01 18, 2020 07 20)

CFE: 17.01.19, 26.01.03, 
26.13.25, 27.05.01

1, 2, 3, 4, 40

1601804 ZLDC (2021 03 08)
CFE: 27.05.17 7

1601856 TIKKURILA Tikkurila Symphony 
(2021 05 03, 2021 03 22)
CFE: 24.09.03, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.13

2, 7, 9, 16

1601933 WHAT’S WATT by Nexans  
(2021 04 20, 2020 11 13)
CFE: 01.15.03, 27.05.10 38, 41

1601977 ASK ME WATT (2021 04 08, 2020 10 15) 38, 41
1601982 OLD PORTER (2021 05 06) 33
1602035 2021 03 19, 2021 03 01)

CFE: 26.03.04, 29.01.13 9, 16, 35, 41, 42
1602071 MODE DE VIE (2021 01 04, 2020 08 10)

CFE: 26.04.18, 27.05.22, 
29.01.12

2, 6, 11, 18, 19, 
20, 24, 27

1602097 2021 04 26, 2020 10 26)
CFE: 24.17.05, 26.04.16, 
26.05.04, 29.01.12

9, 35, 36, 37, 38, 
39, 42, 43, 45

1602127 DynamicMold  
(2020 11 03, 2020 05 06)

16, 40, 45

1602131 Run this place (2021 04 26, 2020 10 26)
CFE: 24.17.05, 26.04.04, 
29.01.12

9, 35, 36, 37, 38, 
39, 42, 43, 45

1602149 matriq  
(2020 11 03, 2020 05 06)

9, 16, 40, 45

1602151 CRAZY CHARLEY (2021 03 31, 2021 03 12)
CFE: 27.01.12, 27.05.01 33

1602160 Lancelot (2021 05 18, 2020 11 20) 31
1602204 ROBEXERA (2021 03 30, 2020 10 01) 5
1602220 ROGIOLA (2021 03 30, 2020 10 01) 5
1602262 Aiwado (2021 01 15, 2021 01 12)

CFE: 05.05.20, 27.05.01, 
28.03.00, 29.01.01

5, 29, 30

1602270 EMF Elektromanyetik Fren ve Kavrama Sis-
temleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (2020 12 21)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 7

1602319 Gi GEOS ideal (2021 03 26)
CFE: 26.11.07, 27.05.01 20

1602320 R (2021 05 11)
CFE: 09.03.19, 27.05.21 25

1602473 BIOINACTIVATOR (2021 02 08) 11
1602479 ROSHEN YOGURTINI WITH YOGURT  

(2021 05 07)
CFE: 01.15.15, 26.04.04, 26.11.13, 27.05.10 30

1602574 TUR 3 (2021 06 04, 2021 01 22) 5
1602613 FW FRAN WILLOR (2021 05 20)

CFE: 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00 25
1602665 INCREDIPOUCH (2021 04 27, 2021 01 21) 5, 29
1602674 Tulip Bio Pharma (2021 01 18)

CFE: 05.05.03, 27.05.01, 29.01.14 3, 5, 32
1602681 DEmark (2021 05 28, 2020 12 24)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12 35, 41, 42
1602767 DOMILY+ (2021 04 06, 2020 12 24) 3, 5
1602795 2021 05 06, 2021 03 15)

CFE: 03.13.04, 09.07.19 9
1602877 Voop (2021 01 05) 3, 5
1602892 Tongtai (2021 04 25)

CFE: 03.04.07, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00 25
1602914 KARBON (2021 06 23)

CFE: 27.05.01 21
1602924 MEBO (2021 05 10)

CFE: 27.05.01 3, 5
1602951 PUTIAN (2021 06 22)

CFE: 26.13.25, 28.03.00 12
1602968 JOLLIBEE (2021 05 06, 2021 03 15) 9



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1601728 

2  1601728, 1601856, 1602071 

3  926356, 1601554, 1601669, 1601728, 1602674, 1602767, 1602877,
 1602924 

4  1601728 

5  1602204, 1602220, 1602262, 1602574, 1602665, 1602674, 1602767,
 1602877, 1602924 

6  1602071 

7  1601511, 1601618, 1601804, 1601856, 1602270 

9  833696, 1601488, 1601551, 1601554, 1601856, 1602035, 1602097,
 1602131, 1602149, 1602795, 1602968 

11  1602071, 1602473 

12  1602951 

14  1601554 

16  1601856, 1602035, 1602127, 1602149 

18  1601554, 1602071 

19  1602071 

20  1601488, 1602071, 1602319 

21  1602914 

22  1601562 

24  1602071 

25  1601554, 1602320, 1602613, 1602892 

27  1601620, 1602071 

29  1602262, 1602665 

30  1576436, 1602262, 1602479 

31  1509173, 1602160 

32  1602674 

33  1601982, 1602151 

35  1601551, 1601554, 1602035, 1602097, 1602131, 1602681 

36  1602097, 1602131 

37  1601551, 1602097, 1602131 

38  1601933, 1601977, 1602097, 1602131 

39  1602097, 1602131 

40  1601728, 1602127, 1602149 

41  1601933, 1601977, 1602035, 1602681 

42  1602035, 1602097, 1602131, 1602681 

43  1601697, 1602097, 1602131 

45  1602097, 1602127, 1602131, 1602149



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.

518661 AMOR GmbH
2021 02 28 14

523057 ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 10 29, 30

523035 nutrimmun GmbH
2021 05 21 5

524077 DISNEY ENTERPRISES, INC.
2021 06 11 25

522985 The British Broadcasting Corporation
2021 06 22 3, 35

525100 HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA
2021 06 22 5

525834 WYPYCH URSZULA
2021 07 19 8, 9, 35

525952 Orofino Pharmaceuticls Group S.r.l.
2021 07 19 5

527094 EGOIST.DE Fashion GmbH
2021 07 19 25

525739 BENE GmbH
2021 07 16 20

528989 SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 07 16 4, 35, 39, 40

526708 SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG
2021 07 22 3, 5, 35

523082 SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 07 23 4, 35, 39, 40



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.

1563121 Nanovex Biotechnologies, S.L.
2021 05 22 3
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