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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 6 września 2021 r. Nr ZT36

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) 502144 (220) 2019 07 11
(731) KROWA MAĆ BURGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Burger’s KROWA MAĆ!

(531) 03.04.02, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 burgery mięsne, burgery warzywne, mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, wyroby garmażeryjne z mięsa, dania 
mrożone z mięsa, dania gotowe do spożycia, tłuszcze ja-
dalne, bekon, wieprzowina, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, jaja, 
mleko, produkty mleczne, napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, kefir, jogurt, napoje jogurtowe, bita śmietana, sery, 
wędliny, kiełbasy, flaki, pasztety, krokiety, kiełbaski w cieście, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, zupy, buliony, przekąski 
na bazie owoców, 30 produkty żywnościowe serwowane 
w restauracjach i barach szybkiej obsługi, kanapki, w szcze-
gólności mięsne i rybne, cheesburgery, hamburgery, kawa, 
substytuty kawy, herbata, musztarda, keczup, majonez, mię-
so w cieście, paszteciki, sosy, przyprawy, 43 Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi gastronomiczne, Restauracje 
i bary szybkiej obsługi, Porady dotyczące przepisów kulinar-
nych, 45 Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne].

(210) 513086 (220) 2020 05 05
(731) MS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 15.07.01, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 maszyny do sortowania dla przemysłu, 35 pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn.

(210) 518501 (220) 2020 09 22
(731) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica

(540) (znak słowny)
(540) Residential Buildings Design Colors
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt meta-
lowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele 
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie-
metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: meta-
lowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, 
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki 
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglą-
danie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie 
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama następujących 
towarów: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy 
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dacho-
we, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy 
do nich, dachówki niemetalowe.

(210) 519258 (220) 2020 10 09
(731) KUCZYŃSKA HANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tadek niejadek
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety dla nie-
mowląt i dzieci, preparaty mineralne dla celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności dla ludzi, wzbogacające orga-
nizm człowieka w niezbędne witaminy i substancje mineral-
ne, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, preparaty 
odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżywcze 
do celów leczniczych, wyroby cukiernicze dla celów leczni-
czych, słodycze dla celów leczniczych, cukierki z mikroele-
mentami do celów leczniczych, żywność dla celów leczni-
czych, napoje dla celów leczniczych, artykuły żywnościowe 
dla celów leczniczych, w tym z rolnictwa ekologicznego, 
preparaty dietetyczne dla diabetyków, preparaty uzupełniają-
ce dietę dla celów leczniczych, chleb dla celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, odżywcze i regene-
racyjne dodatki do żywności, substancje dietetyczne dla ce-
lów leczniczych, żywność i przetwory dla niemowląt i dzieci, 
mleko dla niemowląt i dzieci, preparaty wzmagające apetyt, 
29 gotowe posiłki w formie przecieru, zupy i składniki do przy-
rządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen-
traty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, 
oleje i tłuszcze jadalne, zupy błyskawiczne, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, owoce kandyzowa-
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ne, owoce lukrowane, marmolada, miąższ owoców, migdały 
spreparowane, orzechy preparowane, owoce konserwowane, 
przekąski na bazie owoców, rodzynki, wiórki kokosowe, mleko 
kokosowe, desery owocowe, desery jogurtowe, jogurty, jogur-
ty pitne, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał oraz 
jego produkty zastępcze, mleko roślinne, przekąski na bazie 
mleka roślinnego, musy owocowe, przekąski na bazie musów 
owocowych, słone i słodkie przekąski na bazie ziemniaków, 
słone i słodkie przekąski na bazie ziemniaków w słonej i mlecz-
nej polewie, 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, mąka 
i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, batoniki 
zbożowe, przekąski zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, pie-
karnicze i słodycze, przetwory zbożowe, herbatniki, kasze spo-
żywcze, musy, musy deserowe, musy czekoladowe, paszteciki, 
kakao i napoje z kakao, płatki kukurydziane, płatki owsiane, 
tapioka, desery z muesli, słodycze, cukierki, lizaki, gumy do żu-
cia, gumy rozpuszczalne, desery, ciasta i ciastka, lody, desery 
lodowe, wyroby na bazie kakao i czekolady, kakao, czekolada, 
czekoladki, batony, bombonierki, kawa, herbata, napoje na ba-
zie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa natu-
ralna, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, 
miód, syropy i melasa, słone i słodkie przekąski na bazie mąki, 
zbóż i kukurydzy, słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż 
i kukurydzy w słodkiej polewie, przekąski w czekoladzie, słone 
i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy w mlecznej 
polewie, wyroby piekarnicze w czekoladzie, w słodkiej i mlecz-
nej polewie, paluszki w czekoladzie, w słodkiej polewie i/lub 
polewie mlecznej, precelki w czekoladzie, w słodkiej polewie 
i/lub polewie mlecznej, chrupki w czekoladzie, w słodkiej  
i/lub mlecznej polewie, krakersy w czekoladzie, w słodkiej i/
lub mlecznej polewie, prażynki krewetkowe, sosy, 32 napoje 
bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe wyciągi z owoców, le-
moniada, wody mineralne, syropy do napojów, napoje na ba-
zie owoców lub warzyw, nektary owocowe bezalkoholowe, 
soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów.

(210) 519382 (220) 2020 10 12
(731) KOSECKI PAWEŁ, Radlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  CARPORT MODUO

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.09, 26.11.13

(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe pojemniki i artykuły do transpor-
tu i pakowania, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
22 tekstylne żaluzje zewnętrzne, plandeki, markizy, namio-
ty i niedopasowane pokrycia, osłony płócienne na rośliny, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, admi-
nistrowanie sprzedażą, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 519609 (220) 2020 10 16
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZPR MEDIA
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, tele-
wizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, usługi badania opinii pu-
blicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informa-
cji w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie i prze-
kazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie eks-
pertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, 
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji 
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu 
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwię-
ku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej 
i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablo-
wego i satelitarnego, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wy-
mienionych towarów z naniesionym logo jako elementem re-
klamowo - ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, 
banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui 
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci 
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy kom-
puterowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galante-
ria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, kon-
strukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki 
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, mate-
riały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obru-
sy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowa-
nia na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki 
chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, 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, słodycze, standy, stroje dla persone-
lu, 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, organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizacja i prowadzenie pre-
zentacji produktów, organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, promowanie muzyki in-
nych poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośrednic-
twem witryn internetowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja fil-
mów reklamowych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, 
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań 
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wideo w celach marketingowych, produkcja wizualnych ma-
teriałów reklamowych, administrowanie dotyczące marketin-
gu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
38 emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, 
emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, 
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, emisja programów tele-
wizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyjnych i ra-
diowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewo-
dowych, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług 
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Interne-
tu, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablo-
wej, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, trans-
misja programów telewizyjnych, nadawanie treści audiowizu-
alnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, dostar-
czanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, 41 usługi 
produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, 
usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, rozryw-
ka filmowa, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostęp-
nianie filmów nie do pobrania, produkcja radiowa, filmowa 
i telewizyjna, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produk-
cja filmów dla telewizji, dystrybucja filmów, dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, produkcja nagrań audiowizualnych, udo-
stępnianie informacji on-line związanych z mediami audiowi-
zualnymi, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do stu-
diów telewizyjnych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych 
do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie 
dekoracji do studiów telewizyjnych, usługi studiów filmowych, 
usługi studiów nagrań, usługi studiów nagrań dla telewizji, 
usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w za-
kresie wideo, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dys-
ków z dźwiękiem, usługi studiów telewizyjnych, usługi stu-
diów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, 
usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, wynajem stu-
diów nagrań, wynajmowanie studiów filmowych, wynajmo-
wanie studiów nagraniowych, udostępnianie pomieszczeń 
do celów rozrywkowych, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udo-
stępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Interne-
tu, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, 
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyj-
nych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line z dzie-
dziny muzyki, nie do pobrania, udzielanie informacji, komenta-
rzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci 
komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, 
usługi edukacyjne w zakresie muzyki, usługi prezenterów mu-
zyki, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie 
muzyki, nagrań wideo i filmów, zapewnianie muzyki na żywo, 
nagrywanie muzyki, muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, dostarczanie rozrywki w po-
staci nagranej muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Inter-
netu, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, pro-
dukcja filmów kinowych, nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, 
produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja 
efektów specjalnych do filmów, produkcja efektów specjal-
nych do telewizji, produkcja filmów długometrażowych, pro-
dukcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja koncertów 
muzycznych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, 
montaż wideo, montaż programów telewizyjnych, montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, adaptacja i montaż kinema-
tograficzny, administrowanie [organizacja] konkursami, 

42 tworzenie stron elektronicznych, projektowanie i aktualiza-
cja stron głównych i stron internetowych, projektowanie 
i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, aktu-
alizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizo-
wanie stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron 
internetowych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, 
usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, udziela-
nie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności 
przemysłowej i praw autorskich.

(210) 519851 (220) 2020 10 22
(731) SUPERSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, 35 usługi handlu 
hurtowego, detalicznego i on-line w zakresie instrumentów 
muzycznych, części zamiennych i akcesoriów, sprzętu i akce-
soriów dla studia nagrań, urządzeń scenicznych, urządzeń 
oświetleniowych, części, akcesoriów i instalacji urządzeń 
nagłaśniających, przewodów i złącz do instalacji nagłaśniają-
cych i oświetleniowych, statywów do urządzeń nagłaśniają-
cych, do urządzeń oświetleniowych i do instrumentów mu-
zycznych, kaset ochronnych, futerałów i pokrowców do in-
strumentów muzycznych, do statywów, do urządzeń nagła-
śniających, do urządzeń oświetleniowych, oprogramowania 
komputerowego, reklama i usługi reklamowe, 37 usługi w za-
kresie instalacji, konserwacji i naprawy instrumentów i urzą-
dzeń muzycznych, usługi w zakresie instalacji, konserwacji 
i naprawy urządzeń scenicznych do operowania światłem, 
dźwiękiem, obrazem, strojenie instrumentów muzycznych, 
41 produkcja muzyczna, usługi w zakresie wynajmu instru-
mentów muzycznych, urządzeń muzycznych, sprzętu nagła-
śniającego i oświetleniowego, nauka gry na instrumentach, 
warsztaty muzyczne, organizowanie imprez edukacyjnych, 
koncertów i spotkań z muzykami, usługi agencji dystrybucji 
biletów, organizowanie i prowadzenie koncertów.

(210) 520464 (220) 2020 11 06
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.12, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, ko-
smetyki na bazie mikroorganizmów, mleczka i żele kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, 
mydła, chusteczki nasączane, pudry, szampony, maseczki ko-
smetyczne.
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(210) 520835 (220) 2020 11 13
(731) BLACKBURST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BLACKBURST
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, doradztwo biznesowe dotyczące 
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalno-
ści gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, 
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo 
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi pro-
mocyjno - marketingowe przy użyciu mediów audiowizual-
nych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, przygoto-
wywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach 
reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezen-
tacji do użytku w reklamie, produkcja promocyjnych kaset 
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promowa-
nie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, produkcja 
reklam telewizyjnych, reklamy telewizyjne, 38 usługi trans-
misyjne, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub ob-
razów, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo 
w zakresie telekomunikacji, doradztwo w zakresie usług tele-
komunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wi-
deo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, elektroniczna 
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, interaktywne przesyłanie treści wideo 
przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania progra-
mów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
interaktywne usługi wideotekstowe, udostępnianie instalacji 
telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomuni-
kacyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie instalacji 
telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie 
sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza studiem, 
udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru drogą ra-
diową, wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, 
wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem sprzętu 
do transmisji obrazów, wynajem systemów łączności bez-
przewodowej, wypożyczanie sprzętu do nadawania tele-
wizji, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, 
usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting [audiowizu-
alny przekaz kierunkowy], usługi transmisji audiowizualnej, 
usługi łączności audiowizualnej, transmisja strumieniowa 
materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej, transmisja infor-
macji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja i dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja 
danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, nadawanie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu, bezprzewodowa transmisja i nadawanie progra-
mów telewizyjnych, emisja i transmisja programów telewi-
zyjnych za opłatą [pay-per-view], emisja telewizyjna, emisja 
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawa-
nie programów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie 
programów w telewizji, nadawanie symultaniczne telewizji 

za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, In-
ternetu i sieci bezprzewodowych, programy telewizyjne 
(transmisja -), 41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie gier wi-
deo, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynaj-
mu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, 
sportu i kultury, administrowanie [organizacja] teleturniejami, 
administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, ad-
ministrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, admini-
strowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, udostępnianie mediów audiowizualnych 
za pośrednictwem sieci łączności, usługi prezentacji audio-
wizualnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
rozrywkowych, wynajem sprzętu audiowizualnego, wyna-
jem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, 
wypożyczanie nagrań audiowizualnych, udostępnianie in-
formacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi, re-
alizacja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań audiowi-
zualnych, produkcja prezentacji audiowizualnych, 42 usługi 
w zakresie projektowania, doradztwo, konsultacje i informa-
cja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputero-
wego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, planowanie, projektowanie 
i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, 
platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy opro-
gramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, 
treści wideo i wiadomości, projektowanie audiowizualnych 
prac twórczych.

(210) 522597 (220) 2020 12 23
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D & A FORUM DESIGNU I ARCHITEKTURY

(531) 25.05.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketin-
gowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, 
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich 
jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc w prowadze-
niu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośred-
nictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu 
antenowego podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sym-
pozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, orga-
nizacja sesji merytorycznych i reklamowych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
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biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, 
gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, 
konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub 
rozrywką, usługi wydawnicze.

(210) 522598 (220) 2020 12 23
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN MARKETING CONFERENCE

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, 
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, takich jak: katalogi, programy, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, ulot-
ki, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu trans-
akcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem 
powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni 
wystawienniczych, sprzedaż czasu antenowego podczas 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
forów, debat, paneli dyskusyjnych, organizacja sesji mery-
torycznych i reklamowych, dekoracja stoisk wystawienni-
czych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, groma-
dzenie i udostępnianie informacji, doradztwo specjali-
styczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, 
konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką 
lub rozrywką, usługi wydawnicze.

(210) 522599 (220) 2020 12 23
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART OF COLOR

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketin-
gowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, 
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich 
jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc w prowadze-
niu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośred-
nictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu 
antenowego podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sym-
pozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, orga-
nizacja sesji merytorycznych i reklamowych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, 
gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, 
konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub 
rozrywką, usługi wydawnicze.

(210) 522601 (220) 2020 12 23
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOVE MOBILITY & VEHICLES

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketin-
gowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, 
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich 
jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc w prowadze-
niu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośred-
nictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu 
antenowego podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sym-
pozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, orga-
nizacja sesji merytorycznych i reklamowych, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, 
gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa 
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, 
konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub 
rozrywką, usługi wydawnicze.

(210) 522866 (220) 2020 10 20
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Diplomatico
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 522971 (220) 2021 01 08
(731) MILOO-ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Wiśnicz
(540) (znak słowny)
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(540) IGLOOMAT
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery 
służące do przyjmowania, przechowywania i wydawania 
paczek i przesyłek, 7 urządzenia automatyczne wypo-
sażone w systemy chłodzące, urządzenia automatyczne 
zawierające system skrytek pocztowych służące do przyj-
mowania, przechowywania i wydawania paczek i przesy-
łek oraz części do tych urządzeń, 9 urządzenia elektronicz-
ne wyposażone w systemy chłodzące, urządzenia elek-
tryczne zawierające system przegródek, skrytek poczto-
wych oraz części do tych urządzeń, programy komputero-
we do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania, 
11 lodówki, lodówko - zamrażarki, pojemniki chłodzące, 
systemy chłodzące, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, chłodziarko - zamrażarki, komory chłodzące, 
chłodziarki, elektryczne, chłodzące automaty, szafy chło-
dzące, urządzenia wentylacyjne, wentylatory, aparatura 
do wentylacji, 35 reklama, wynajmowanie powierzchni 
reklamowej, rozpowszechnianie reklam, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w związku z urządzeniami do chło-
dzenia, 37 naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji 
do chłodzenia, instalacja urządzeń i systemów chłodzą-
cych, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, prze-
chowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automa-
tycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie.

(210) 523333 (220) 2021 01 19
(731) BUTKIEWICZ ADRIANNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Łopatka modelująca MOŁ
(510), (511) 10 Przyrządy do masażu, Przyrządy do masażu 
ręcznego, Przyrządy do masażu estetycznego.

(210) 524007 (220) 2021 02 01
(731) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER 

MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.13.01, 
27.05.01, 29.01.13, 26.11.08, 26.11.09

(510), (511) 42 Ekspertyzy - badania i analizy naukowe, 
Prowadzenie laboratoriów chemicznych, Usługi doradcze 
w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawcze w zakre-
sie ochrony środowiska, Usługi osłony hydrometeorolo-
gicznej, Badania techniczne w zakresie ochrony budowli 
hydrotechnicznych, Monitoring jakości wód i powietrza.

(210) 524010 (220) 2021 02 01
(731) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI 

WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.13.01, 
27.05.01, 29.01.13, 26.11.08, 26.11.09

(510), (511) 42 Ekspertyzy - badania i analizy naukowe, 
Prowadzenie laboratoriów chemicznych, Usługi doradcze 
w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawcze w zakre-
sie ochrony środowiska, Usługi osłony hydrometeorologicz-
nej, Badania techniczne w zakresie ochrony budowli hydro-
technicznych, Monitoring jakości wód i powietrza.

(210) 524012 (220) 2021 02 01
(731) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI 

WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.08, 
26.11.09, 26.13.01, 29.01.13

(510), (511) 42 Ekspertyzy - badania i analizy naukowe, 
Prowadzenie laboratoriów chemicznych, Usługi doradcze 
w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawcze w zakresie 
ochrony środowiska, Usługi osłony hydrometeorologicznej, 
Badania techniczne w zakresie ochrony budowli hydrotech-
nicznych, Monitoring jakości wód i powietrza.

(210) 524013 (220) 2021 02 01
(731) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER 
MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 
26.11.08, 26.11.09, 26.13.01, 29.01.13

(510), (511) 42 Ekspertyzy - badania i analizy naukowe, 
Prowadzenie laboratoriów chemicznych, Usługi doradcze 
w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawcze w zakresie 
ochrony środowiska, Usługi osłony hydrometeorologicznej, 
Badania techniczne w zakresie ochrony budowli hydrotech-
nicznych, Monitoring jakości wód i powietrza.

(210) 525386 (220) 2021 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW kabanosy z CIELĘCINĄ PIECZONE 

PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO  
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ 
DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

(531) 25.01.06, 25.01.18, 05.01.05, 26.04.05, 26.04.15, 25.07.20, 
05.07.02, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 525388 (220) 2021 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW kabanosy z INDYKIEM PIECZONE 

PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO  
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ 
DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

(531) 05.01.05, 05.07.02, 25.01.06, 25.01.18, 25.07.20, 26.04.05, 
26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(210) 526152 (220) 2021 03 16
(731) FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniwersytet Dzieci

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 18.05.10, 01.01.04, 01.01.09, 
26.04.01, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.11, 
26.11.21

(510), (511) 16 Książki, Publikacje drukowane, Broszury, Dru-
ki, Gazety, Czasopisma (periodyki), Periodyki, Ołówki, Ołówki 
automatyczne, Pióra jako artykuły biurowe, Długopisy kolo-
rowe, Piórniki, Pastele - kredki, Notatniki, Notesy kieszonkowe, 
Teczki papierowe, Skoroszyty jako artykuły biurowe, Segrega-
tory na dokumenty, 35 Prowadzenie sklepu detalicznego oraz 
prowadzenie hurtowni z następującymi towarami: książkami, 
publikacjami, broszurami, drukami, gazetami, czasopismami, 
periodykami, ołówkami, ołówkami automatycznymi, piórami 
jako artykułami biurowymi, długopisami, piórnikami, pastela-
mi - kredkami, notatnikami, notesami podręcznymi, teczkami, 
skoroszytami jako artykułami biurowymi i segregatorami na do-
kumenty, Oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interne-
towego następujących towarów: książek, publikacji, broszur, 
druków, gazet, czasopism, periodyków, ołówków, ołówków 
automatycznych, piór jako artykułów biurowych, długopisów, 
piórników, pasteli - kredek, notatników, notesów podręcznych, 
teczek, skoroszytów jako artykułów biurowych i segregatorów 
na dokumenty, 41 Kształcenie praktyczne, pokazy, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów, Edukacja, Nauczanie, Kursy korespondencyjne, 
Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Poradnictwo zawodowe, Doradztwo zawodowe, 
Porady w zakresie edukacji lub kształcenia, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 527200 (220) 2021 04 01
(731) KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) express oriental
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biz-
nesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę 
franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania jedzenia i na-
pojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napo-
jów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako 
usługi prawne.
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(210) 527201 (220) 2021 04 01
(731) KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) kuchnia MARCHÉ
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania 
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 527202 (220) 2021 04 01
(731) KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) express KUCHNIA MARCHÉ
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania 
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 527205 (220) 2021 04 07
(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hankook Partner Solutions

(531) 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) 527207 (220) 2021 04 07
(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hankook Partner Solutions

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej/hur-
towej pojazdów, urządzeń do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną lub wodną, opon, dętek, materiałów do napra-
wy do opon i dętek, pasów, obręczy kół, kół, amortyzato-
rów, hamulców, bieżników opon, szyn prowadzących, części 
i akcesoriów do wyżej wymienionych towarów, Promocja 

sprzedaży na rzecz innych podmiotów w zakresie sprzedaży 
i kupna pojazdów, urządzeń do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną lub wodną, opon, dętek, materiałów do napra-
wy opon i dętek, pasów, obręczy kół, kół, amortyzatorów, 
hamulców, bieżników opon, szyn prowadzących, części i ak-
cesoriów do nich, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Badania rynkowe, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pokazy towarów, Badania w zakresie biz-
nesu, Kolportaż próbek, Usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, Gromadzenie, zarządzanie i analiza informacji 
o klientach, Badania i analizy rynkowe.

(210) 527208 (220) 2021 04 08
(731) OLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnowskie Góry

(540) (znak słowny)
(540) OLMET
(510), (511) 35 Prowadzenie skupu złomu metalowego 
w tym: metali nieszlachetnych surowych lub półprzetworzo-
nych, stopów metali nieszlachetnych, stali surowej lub pół-
przetworzonej, wyrobów hutniczych z metali nieszlachet-
nych, metali kolorowych surowych lub półprzetworzonych 
oraz ich stopów, wyrobów hutniczych z metali kolorowych 
i ich stopów, obrót złomem, prowadzenie skupu makulatu-
ry papierowej, kartonowej i tekturowej, obrót makulaturą, 
usługi handlu detalicznego w sklepie i hurtowni oraz on-line 
z częściami i akcesoriami samochodowymi, usługi handlu 
detalicznego w sklepie i hurtowni oraz on-line z częściami 
do lokomotyw i do wagonów kolejowych, 37 Wyburzenia 
i rozbiórka budynków, obiektów przemysłowych i instalacji 
przemysłowych, 39 Składowanie, magazynowanie, transport 
i przeładunek złomu i makulatury, gromadzenie złomu, ma-
kulatury papierowej, kartonowej i tekturowej, 40 Sortowanie 
i rozdrabianie złomu metali nieszlachetnych, sortowanie 
i rozdrabianie złomu metali kolorowych i ich stopów, w tym 
aluminium, brązu, chromu, cyny, cynku, manganu, miedzi, 
mosiądzu, niklu, ołowiu, tombaku, węglików spiekanych, 
znalu, złomowanie samochodów, recykling samochodów 
i innych pojazdów poruszających się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną i kolejową, recykling urządzeń, sortowanie 
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, sorto-
wanie makulatury papierowej, kartonowej i tekturowej.

(210) 527991 (220) 2021 04 23
(731) PETROKAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) PETROKAN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: 
paliwa stałe, płynne i gazowe oraz produkty ropopochodne, 
wyroby chemiczne i ich półprodukty, benzyna, oleje napę-
dowe, oleje techniczne, smary, materiały oświetleniowe, pa-
rafina, przemysłowe tłuszcze oraz woski i płyny, mieszaniny 
pochłaniające kurz, energia elektryczna, energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, energia elektryczna z biogazu i bio-
metanu, biogaz, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojaz-
dów lądowych, zbiorniki do magazynowania niemetalowe 
i niemurowane, zbiorniki niemetalowe na paliwo ciekłe, 
zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo inne niż części 
pojazdów, Sprzedaż artykułów przemysłowych i motoryza-
cyjnych, samochodów, części i akcesoriów do pojazdów me-
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chanicznych, Usługi sklepów detalicznych zlokalizowanych 
na terenie stacji paliw z artykułami spożywczymi, napojami, 
artykułami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi, moto-
ryzacyjnymi, papierniczymi, czasopismami, książkami, atla-
sami samochodowymi, wyrobami alkoholowymi, wyrobami 
farmaceutycznymi i medycznymi, kosmetykami i artykułami 
toaletowymi, urządzeniami nawigacyjnymi, urządzeniami 
naprowadzającymi, urządzeniami lokalizacyjnymi, urządze-
niami do namierzania celu i kartograficznymi, urządzeniami 
technologii informacyjnej i audiowizualnymi, urządzeniami 
multimedialnymi i fotograficznymi, Reklama, zarządzanie 
przedsiębiorstwami oraz sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie 
franchisingu, Zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingo-
wymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie organizacji 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie organizowania wy-
staw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn 
sklepowych, Usługi w zakresie informacji handlowej i infor-
macji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie promowania 
towarów i usług osób trzecich, Usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie transportu, Reklama związana z transportem 
i dostawą, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu 
i dostaw, Usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie transportu i dostaw, Dostarczanie dokumenta-
cji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne].

(210) 527993 (220) 2021 04 23
(731) PETROKAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PETROKAN W dążeniu do perfekcji

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: 
paliwa stałe, płynne i gazowe oraz produkty ropopochodne, 
wyroby chemiczne i ich półprodukty, benzyna, oleje napę-
dowe, oleje techniczne, smary, materiały oświetleniowe, pa-
rafina, przemysłowe tłuszcze oraz woski i płyny, mieszaniny 
pochłaniające kurz, energia elektryczna, energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, energia elektryczna z biogazu i bio-
metanu, biogaz, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, 
zbiorniki paliwa do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojaz-
dów lądowych, zbiorniki do magazynowania niemetalowe 
i niemurowane, zbiorniki niemetalowe na paliwo ciekłe, 
zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo inne niż części 
pojazdów, Sprzedaż artykułów przemysłowych i motoryza-
cyjnych, samochodów, części i akcesoriów do pojazdów me-
chanicznych, Usługi sklepów detalicznych zlokalizowanych 
na terenie stacji paliw z artykułami spożywczymi, napojami, 
artykułami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi, moto-
ryzacyjnymi, papierniczymi, czasopismami, książkami, atla-
sami samochodowymi, wyrobami alkoholowymi, wyrobami 
farmaceutycznymi i medycznymi, kosmetykami i artykułami 
toaletowymi, urządzeniami nawigacyjnymi, urządzeniami 
naprowadzającymi, urządzeniami lokalizacyjnymi, urządze-
niami do namierzania celu i kartograficznymi, urządzeniami 
technologii informacyjnej i audiowizualnymi, urządzeniami 

multimedialnymi i fotograficznymi, Reklama, Zarządzanie 
przedsiębiorstwami oraz sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie 
franchisingu, Zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingo-
wymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie organizacji 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie organizowania wy-
staw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn 
sklepowych, Usługi w zakresie informacji handlowej i infor-
macji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie promowania 
towarów i usług osób trzecich, Usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie transportu, Reklama związana z transportem 
i dostawą, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu 
i dostaw, Usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie transportu i dostaw, Dostarczanie dokumenta-
cji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne].

(210) 528145 (220) 2021 04 26
(731) FUNDACJA PRO NGO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro NGO

(531) 02.07.16, 02.07.23, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Audyt działalności gospodarcze, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telemarketing, Uaktual-
nianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony, In-
ternetowej, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi komunikacji korporacyjnej, 



Nr  ZT36/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, Usługi 
relacji z mediami, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
36 Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Organizacja zbiórek pieniężnych, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, 38 Agencje informacyjne, 41 Doradztwo za-
wodowe, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura 
fizyczna, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidu-
alne, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
widowisk [Impresariat], Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów spor-
towych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 528263 (220) 2021 04 29
(731) KONWENT LECHIA KORPORACJA STUDENTÓW 

UCZELNI POZNAŃSKICH, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bal Seledynowy
(510), (511) 41 Organizowanie balów, Usługi rozrywkowe, 
Wystawianie spektakli na żywo, Organizowanie widowisk 
[impresariat].

(210) 528482 (220) 2021 05 05
(731) ADVANCED DISINFECTION SOLUTIONS  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADS Advanced Disinfection Solutions

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimna-
styczne nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Ad-
ministrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe,  
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowa-
nie I rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 528500 (220) 2021 05 06
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka od 1952 Party KIDS

(531) 03.13.04, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, Wy-
roby czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki 
z nadzieniem, Gumy do żucia, Galaretki (słodycze), Galaretki 
nadziewane (słodycze), Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka.

(210) 528635 (220) 2021 05 10
(731) CHUCHRACKI MAREK P.H.U. METREX, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUFORMA

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble tapice-
rowane, Meble dla dzieci, Ramy, lustra, Akcesoria do przecho-
wywania ubrań, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowe-
go związane ze sprzedażą mebli i akcesoriów meblowych, 
Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli 
i akcesoriów meblowych, Prowadzenie salonów sprzedaży 
mebli i akcesoriów, Prowadzenie agencji importowo-eks-
portowych dla osób trzecich w zakresie mebli i akcesoriów 
meblowych.

(210) 528644 (220) 2021 05 07
(731) BIELECKI JERZY JB MULTIMEDIA, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nl

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Komputery i peryferyjne urządzenia kompu-
terowe, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, Urządzenia nawigacyjne, Urządzenia 
fotograficzne, Ekrany projekcyjne, Drukarki komputerowe, 
Komputery przenośne, Monitory, Urządzenia telefoniczne, 
35 Sprzedaż (promocja) dla osób trzecich sprzętu z branży 
elektronicznej.

(210) 528646 (220) 2021 05 07
(731) BIELECKI JERZY JB MULTIMEDIA, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naLepsze

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Komputery i peryferyjne urządzenia kompu-
terowe, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, Urządzenia nawigacyjne, Urządzenia 
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fotograficzne, Ekrany projekcyjne, Drukarki komputerowe, 
Komputery przenośne, Monitory, Urządzenia telefoniczne, 
35 Sprzedaż (promocja) dla osób trzecich sprzętu z branży 
elektronicznej.

(210) 528647 (220) 2021 05 07
(731) BIELECKI JERZY JB MULTIMEDIA, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jbm

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputery i peryferyjne urządzenia kompu-
terowe, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, Urządzenia nawigacyjne, Urządzenia 
fotograficzne, Ekrany projekcyjne, Drukarki komputerowe, 
Komputery przenośne, Monitory, Urządzenia telefoniczne, 
35 Sprzedaż (promocja) dla osób trzecich sprzętu z branży 
elektronicznej.

(210) 528664 (220) 2021 05 07
(731) PLENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie 
do smartfonów, Platformy oprogramowania komputerowe-
go, Platformy oprogramowania do współpracy [oprogramo-
wanie], Platformy oprogramowania komputerowego, nagra-
ne lub do pobrania, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do zarządzania informacjami, Mobilne aplikacje, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 38 Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnianie dostę-
pu do platform i portali w Internecie, Udostępnianie forów 
internetowych on-line, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, Wynajem sprzętu 
do transmisji informacji, Wynajem urządzeń do transmisji 
radiowej, Wynajem urządzeń do dostarczania wiadomości, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie smart-
fonów, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypo-
życzanie urządzeń komunikacyjnych, 41 Wynajem sprzętu 
audiowizualnego, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem 
sprzętu do gier, Wynajem sprzętu audio i wideo, Wynajem 
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Wypo-
życzanie urządzeń do nagrywania dźwięku, Wypożyczanie 
projektorów i akcesoriów filmowych, Wypożyczanie sprzętu 
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, 42 Opro-

gramowanie jako usługa [SaaS], Przechowywanie danych 
on-line, Udostępnianie on-line oprogramowania nie do po-
brania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci 
komputerowej, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści au-
diowizualnych, treści wideo i wiadomości, Wynajem sprzę-
tu komputerowego, Wynajem komputerów, Wypożyczanie 
urządzeń rejestrujących czas.

(210) 528812 (220) 2021 05 13
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZELE BIZNESU Puls Biznesu

(531) 03.04.07, 03.04.13, 03.04.22, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
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odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, Dzia-
łalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci tele-
matycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie 
druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marke-
tingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych w celu wykorzystania ich jako strony interneto-
we, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-
gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-

mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych on-line, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamo-
wych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunika-
cji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama 
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem 
przewodnika on-line do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,  
Reklama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty 
(Tworzenie -), Reklamy on-line, Reklamy prasowe (Przygotowy-
wanie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału rekla-
mowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszech-
nianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii pro-
mocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana pro-
mocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży re-
klamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie on-line przewod-
ników reklamowych zawierających towary i usługi osób trze-
cich prowadzących handel on-line w Internecie, Udostępnia-
nie raportów marketingowych, Udzielanie informacji doty-
czących marketingu, Udzielanie informacji związanych z re-
klamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, 
Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośred-
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nictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjąt-
kiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszenio-
we do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie 
reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promo-
cyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za po-
średnictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów 
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi 
reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe 
dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usłu-
gi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi re-
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i toż-
samości marki, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promo-
cji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów 
wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży to-
warów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da-
nych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi 
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe 
związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związa-
ne z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi 
reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w za-
kresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu 
gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w za-
kresie promocji, Usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telek-
su, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficz-
nej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie re-
klamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie 
tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca 
i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania spo-
łecznością on-line, Usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, 
Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń 

dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cy-
frowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesy-
łanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub 
interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiado-
mości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony interne-
towe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komuni-
kacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telema-
tyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy 
danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób 
trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez 
środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektro-
niczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, 
Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja 
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji gieł-
dowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Trans-
misja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Trans-
misja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja in-
formacji do celów domowych, Transmisja informacji 
w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych 
sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, 
Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy 
mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja 
nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem 
sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych 
sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, 
Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej 
[komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji 
prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowa-
nie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie 
sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów teleko-
munikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje roz-
mów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości 
tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie 
wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybu-
cja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Usługi w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania 
i organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczą-
ce publikowania książek i tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, Publikacja elektroniczna on-line książek i periody-
ków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawar-
tych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
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(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny 
[materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, 
Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma 
fachowe, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, 
Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, 
Drukowane ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Dru-
kowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Dru-
kowane foldery informacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ma-
teriały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane nagrody, Drukowane papierowe tablice reklamo-
we, Drukowane ulotki informacyjne, Dyplomy drukowane, 
Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, 
Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Ma-
teriały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Organizery 
osobiste, Organizery na biurko, Papierowe artykuły pi-
śmienne, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki dru-
kowane, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty wy-
konane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki papierowe, 
Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje eduka-
cyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje pro-
mocyjne, Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy druko-
wane, Terminarze miesięczne, Terminarze na biurko, Termi-
narze [materiały drukowane], Terminarze kieszonkowe, Ter-
minarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezenta-
cji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Ad-
ministrowanie konkursami w celach reklamowych, Admini-
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Admini-
strowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja pu-
blic relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informa-
cji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza 
odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynko-
we, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, 
Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Doko-
nywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketin-
gowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostar-
czanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewod-
ników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych 

on-line, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzi-
nie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne pu-
blikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako stro-
ny internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wy-
korzystania w formie stron internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z re-
klamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marke-
ting cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing fi-
nansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marke-
ting imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing 
referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marke-
ting w ramach wydawania oprogramowania, Oceny sza-
cunkowe do celów marketingowych, Ogłoszenia drobne, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania na-
gród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii marke-
tingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
dukcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja mate-
riałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań 
marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, 
Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materia-
łów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Pro-
mocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży 
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im-
prez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich poprzez preferowany przez klienta program, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów 
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i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, Promowanie usług finansowych i ubez-
pieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług 
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie 
wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygoto-
wywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w rekla-
mie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przy-
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygo-
towywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umiesz-
czanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób 
trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie mate-
riałów reklamowych on-line, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i mar-
keting, Reklama i usługi reklamowe, Reklama on-line po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama on-line 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych  
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci ko-
munikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, 
Reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośred-
nictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Inter-
necie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i pro-
fesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodo-
wymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą mar-
ketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem tele-
fonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sie-
ci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklamowe 
i sponsorowane teksty (Tworzenie -), Reklamy on-line, Re-
klamy prasowe (Przygotowywanie -), Reklamy telewizyjne, 
Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z re-
klamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, Skomputeryzowana promocja działalności gospo-
darczej, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), Tele-
marketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Udostępnianie on-line przewodników reklamowych 
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel on-line w Internecie, Udostępnianie raportów mar-
ketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketin-
gu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszcza-
nie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingo-
we, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cy-
frowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego, 
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], 
Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów re-
klamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji dzia-

łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem tele-
fonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pi-
sania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usłu-
gi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe 
dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące 
gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi rekla-
mowe i marketingowe on-line, Usługi reklamowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzeda-
ży, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu 
elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi 
reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamo-
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamo-
ści marki, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji 
usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów war-
tościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da-
nych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi reklamowe związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją perso-
nelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi rekla-
mowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe 
związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficz-
nej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, 
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu 
baz danych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie prezen-
tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizual-
nych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy cy-
frowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakre-
sie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie za-
kupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi 
wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością on-line, 
Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dzie-
dzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja 
tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trze-
cich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie 
ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarzą-
dzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów rekla-
mowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie re-
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klamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne 
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medial-
nych treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych 
i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków 
elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiado-
mości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednic-
twem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, 
Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna 
(w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, 
Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali 
komputerowych, Telematyczna transmisja danych i przekaz 
plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, Trans-
misja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, 
wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i infor-
macji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Trans-
misja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów 
pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji 
do celów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] in-
formacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za pomocą me-
diów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez 
systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez 
kody telematyczne, Transmisja informacji do celów domo-
wych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, 
Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednic-
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja 
krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości 
[SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomu-
nikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizual-
nych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja 
wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obra-
zów, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji 
prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji 
elektronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komuni-
kacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytko-
wanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, 
Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez 
wysyłanie wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywa-
nie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 39 Dostawa, 
wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie i ob-
sługa konferencji, usługi w zakresie szkoleń na odległość, 
usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyj-
nych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line 
publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów 
i zjazdów.

(210) 528924 (220) 2021 05 12
(731) FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY, 

Górzyca

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wyspy życia

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 
29.01.15, 26.01.02, 26.01.03

(510), (511) 42 Badania oraz usługi - naukowe i techniczne, 
oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 529040 (220) 2021 05 17
(731) BMJ CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GARDENS BY FORT
(510), (511) 43 Restauracje.

(210) 529052 (220) 2021 05 17
(731) FUJAROWICZ RENATA, Pantalowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hektary SMAKU Gospodarstwo Rolne i Pasieczne

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko i produkty 
mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao 
i substytuty kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produk-
ty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, 
Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, 
Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 
31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Surowe i nieprze-
tworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Natu-
ralne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, 
Słód.

(210) 529101 (220) 2021 05 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW  

KORAL-JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KULKA ŚNIEŻNA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 08.01.25, 19.01.08, 08.03.01, 
05.05.20, 05.05.21, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.02, 27.05.03

(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody na bazie produktów 
mlecznych, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe, de-
sery z udziałem lodów.

(210) 529185 (220) 2021 05 21
(731) FUNDACJA HOMANA, Nowa Kościelnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSULA PATRIA NOSTRA AB ANNO 1407

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.01, 26.11.12, 
27.07.01

(510), (511) 44 Usługi związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem.

(210) 529215 (220) 2021 05 22
(731) TOTOŃ ROBERT, Ropczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVO CREATIVE MEDIA SOLUTIONS

(531) 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.04.04, 26.04.06, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicz-
nego związane z komputerami, które można nosić na sobie, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 

piekarniczych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 
Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samocho-
dowymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dzie-
cięcymi, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami 
kuchennymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze środ-
kami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
baterii, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, Usługi sklepów detalicznych on-line zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do pod-
grzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnika-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schła-
dzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące in-
teligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akceso-
riów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie artykułów odzieżowych.

(210) 529281 (220) 2021 05 21
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga SWOJSKA POLECANA NA GRILLA I NA 

OGNISKO 90% MIĘSA 100% Polski Kapitał www.jbb.pl

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.15, 06.19.11, 08.05.03, 
05.07.01, 24.07.01, 24.17.07, 26.01.17, 26.04.09

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla 
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niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety 
spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowa-
ne, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, 
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, 
Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby 
gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny,  
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Eks-
pertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana 
dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór 
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: die-
tetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami od-
żywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, po-
karmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, Bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełba-
sy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, 
Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawiera-
jące tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa 
zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, 
Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty goto-
we na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie 
drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa 
włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Po-
droby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty 
gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spo-
żywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 529301 (220) 2021 05 25
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAFIL EST.1917

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.06, 26.05.18, 26.11.13
(510), (511) 1 Spoiwa cementowe, Spoiwa do zapraw i gip-
su, Spoiwa olejowe, Żywice nieprzetworzone, Utwardzacze 
do żywic epoksydowych, Preparaty do odtłuszczania sto-
sowane w procesach produkcyjnych, 2 Farby zewnętrzne 
i wewnętrzne w tym farby do metalu i do betonu, Farby 
dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne, 
antystatyczne, Powłoki akrylowe, Farby akwarelowe, La-
kiery i emalie epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne, 
silikonowe, ftalowo-karbamidowe, Emalie ftalowe, Farby 
alkidowe, Lakiery poliuretanowe, Preparaty w postaci farb, 
Emalie w postaci farb, Emalie do malowania, Pokosty i lakie-
ry, Utrwalacze, Spoiwa do farb i lakierów, Żywice naturalne 
w stanie surowym, Żywice epoksydowe do pokrywania 
ścian, Żywice naturalne do użytku w produkcji substancji 
klejących, pokostów i lakierów, Rozcieńczalniki do farb, Folie 
metalowe do stosowanie w malarstwie i dekorowaniu, Ta-
śmy antykorozyjne, 17 Farby i lakiery izolacyjne, Żywice pół-
przetworzone, Taśmy izolacyjne.

(210) 529390 (220) 2021 05 24
(731) SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD, 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERMOON

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Drukarki 3D, długopisy do druku 3D, Robo-
ty przemysłowe, Laserowe urządzenia do grawerowania, 
Maszyny tnące, Maszyny odlewnicze i do formowania, Wy-
tłaczarki, wytłaczarki jako walcarki deseniujące, Głowice 
drukujące do przemysłowych maszyn drukarskich, Maszy-
ny wtryskowe do formowania tworzyw sztucznych, Ma-
szyny do wydruków próbnych, Maszyny do obróbki szkła 
i do produkcji wyrobów szklanych, w tym maszyny do wy-
robów ze szkła do użytku codziennego, Maszyny do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do grawerowania, 
Formierki ciśnieniowe, Manipulatory przemysłowe [maszy-
ny], Części maszyn, mianowicie formy do użytku w produk-
cji modeli z tworzyw sztucznych, Drukarki do drukowania 
przestrzennego.

(210) 529416 (220) 2021 05 25
(731) ADG NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.16, 05.03.11
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Środki perfumeryjne, Olejki 
eteryczne, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszcze-
nia zębów, Farby do włosów, Dezodoranty, Preparaty do rzęs, 
Pomadki, Szampony, Preparaty do polerowania, złuszczania, 
czyszczenia, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność do celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Suplementy diety, Olejki eteryczne, Plastry, Materiały opa-
trunkowe, 35 Sprzedaż: roślin, płodów rolnych, artykułów 
spożywczych, napojów, tytoniu, alkoholi, suplementów die-
ty, leków, artykułów kosmetycznych, toaletowych, medycz-
nych, artykułów budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń 
do upraw, siewu i sadzenia roślin, systemów irygacyjnych, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reprezen-
towanie interesów osób trzecich, Usługi agencji importowo-
-eksportowej, Usługi związane z propagowaniem zachowań 
prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakre-
sie reklamy, promocji i marketingu, Wydawanie, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, 
prospektów, 44 Usługi medyczne, usługi w zakresie odnowy 
biologicznej, usługi salonów piękności, Działalność rolnicza 
w zakresie: przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia, 
pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając 
usługi agrolotnicze, przycinania drzew owocowych oraz 
winorośli, pielenia upraw, zbiorów, zwalczania szkodników 
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związanego z rolnictwem, utrzymanie terenów rolniczych 
w dobrym stanie ekologicznym, eksploatację systemów iry-
gacyjnych dla celów rolniczych, wynajem maszyn rolniczych 
z obsługą.

(210) 529515 (220) 2021 05 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW  

KORAL-JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP KWAŚNA LEMONIADA

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.12, 01.15.15
(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe (na patyku), 
sandwicze lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty 
mrożone (jako lody), lody sorbetowe, desery z udziałem 
lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako słodycze), 
ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast 
i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym 
do lodów.

(210) 529684 (220) 2021 05 28
(731) ODRODZONY KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODRODZONY KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI

(531) 01.05.04, 01.17.01, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.14, 24.13.02, 
26.01.20

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży deta-
liczne] w związku z suplementami diety, promowanie usług 
i towarów w Internecie, 41 Edukacja religijna, szkolenia religij-
ne, 45 Organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie 
zgromadzeń religijnych, usługi religijne, udostępnianie infor-
macji o religii.

(210) 529777 (220) 2021 05 31
(731) GAWRON ROBERT ARMUR, Pieniążkowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ARMUR

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 529856 (220) 2021 06 02
(731) CUKIERNIA-PIEKARNIA MACIUŚ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA PIECZYWA M MACIUŚ 1983 

PIEKARNIA CUKIERNIA KRAINA Z CIASTA RODEM!

(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i piekarnicze, 35 Usługi 
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych.

(210) 529869 (220) 2021 06 04
(731) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.04.06, 26.01.03
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe ser-
wery, urządzenia i terminale www, osprzęt i części zapaso-
we do wymienionych urządzeń, materiały eksploatacyjne 
i programy do wymienionych urządzeń, oprogramowanie 
do tworzenia portali www, oprogramowanie do cyfrowe-
go szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowanie 
umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, 
Internet i www, oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki 
danych, płyty, dyski, pamięci flash, 16 Wydawnictwa druko-
wane, Czasopisma, książki, druki, foldery, 35 Usługi reklamo-
we i promocyjne, Audyt, analizy rynkowe, doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, Badanie opinii 
publicznej, badanie rynku i opłacalności działań reklamo-
wych, ogłoszenia reklamowe, Prezentowanie produktów 
w mediach, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, radia i telewizji, rozpowszechnianie i uaktualnianie 
materiałów, dystrybucja materiałów reklamowych, tworze-
nie i edycja tekstów reklamowych i sponsorowanych, Zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, Sprzedaż następujących 
usług na odległość, on-line lub za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość: telefonu, komunikatorów, sieci 
komputerowych: usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usłu-
gi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, 
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łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo-
niczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], usługi z zakresu produkcji filmów, 
nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych i ra-
diowych, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
organizowanie spektakli, konkursów z zakresu edukacji lub 
rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez kul-
turalnych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, publikacje elektro-
niczne on-line gazetek, magazynów, periodyków dla abo-
nentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów au-
dio i wideo, usługi projektowania i rozwoju komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, oprogramowania internetowych 
serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywa-
nia, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń 
i terminali www, usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek in-
ternetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, 38 Usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi 
telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo-
niczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, Emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], 41 Usługi z zakresu produkcji fil-
mów, nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych 
i radiowych, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
organizowanie spektakli, konkursów z zakresu edukacji lub 
rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez kultu-
ralnych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe przy-
gotowanie 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 oprogramowania, oprogramowania internetowych serwe-
rów, dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń i terminali 
www, Usługi analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, do-
starczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, in-
stalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 529870 (220) 2021 06 04
(731) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.06, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe ser-
wery, urządzenia i terminale www, osprzęt i części zapaso-
we do wymienionych urządzeń, materiały eksploatacyjne 
i programy do wymienionych urządzeń, oprogramowanie 
do tworzenia portali www, oprogramowanie do cyfrowe-
go szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowanie 
umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, 
Internet i www, oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki 
danych, płyty, dyski, pamięci flash, 16 Wydawnictwa druko-
wane, Czasopisma, książki, druki, foldery, 35 Usługi reklamo-
we i promocyjne, Audyt, analizy rynkowe, doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, Badanie opinii 
publicznej, badanie rynku i opłacalności działań reklamo-
wych, ogłoszenia reklamowe, Prezentowanie produktów 
w mediach, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, radia i telewizji, rozpowszechnianie i uaktualnianie 
materiałów, dystrybucja materiałów reklamowych, tworze-
nie i edycja tekstów reklamowych i sponsorowanych, Zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, Sprzedaż następujących 
usług na odległość, on-line lub za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość: telefonu, komunikatorów, sieci 
komputerowych: usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usłu-
gi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo-
niczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], usługi z zakresu produkcji filmów, 
nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych i ra-
diowych, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
organizowanie spektakli, konkursów z zakresu edukacji lub 
rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez kul-
turalnych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, publikacje elektro-
niczne on-line gazetek, magazynów, periodyków dla abo-
nentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów au-
dio i wideo, usługi projektowania i rozwoju komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, oprogramowania internetowych 
serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywa-
nia, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń 
i terminali www, usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek in-
ternetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, 38 Usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi 
telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo-
niczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, Emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], 41 Usługi z zakresu produkcji fil-
mów, nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych 
i radiowych, informacja o imprezach rozrywkowych i rekre-
acji, organizowanie spektakli, konkursów z zakresu edukacji 
lub rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez 
kulturalnych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, publikacje elektro-
niczne on-line gazetek, magazynów, periodyków dla abo-
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nentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów audio 
i wideo, 42 Usługi projektowania i rozwoju komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, oprogramowania internetowych 
serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywa-
nia, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń 
i terminali www, Usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek in-
ternetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich.

(210) 529871 (220) 2021 06 04
(731) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tv sm rt

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.06
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe ser-
wery, urządzenia i terminale www, osprzęt i części zapaso-
we do wymienionych urządzeń, materiały eksploatacyjne 
i programy do wymienionych urządzeń, oprogramowanie 
do tworzenia portali www, oprogramowanie do cyfrowe-
go szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowanie 
umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, In-
ternet i www, oprogramowanie dla dekoderów, Nośniki da-
nych, płyty, dyski, pamięci flash, 16 Wydawnictwa drukowa-
ne, Czasopisma, książki, druki, foldery, 35 Usługi reklamowe 
i promocyjne, Audyt, analizy rynkowe, doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Pro-
dukcja reklam telewizyjnych, radiowych, Badanie opinii pu-
blicznej, badanie rynku i opłacalności działań reklamowych, 
ogłoszenia reklamowe, Prezentowanie produktów w me-
diach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, ra-
dia i telewizji, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów, 
dystrybucja materiałów reklamowych, tworzenie i edycja 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, Sprzedaż następujących usług na od-
ległość, on-line lub za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość: telefonu, komunikatorów, sieci komputero-
wych: usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi telekomu-
nikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność po-
przez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta 
elektroniczna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
radiowych, zbieranie i przekazywanie wiadomości, transmisja 
programów radiowych i telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo 
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi 
z zakresu produkcji filmów, nagrań video i radiowych, pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, informacja o imprezach 
rozrywkowych i rekreacji, organizowanie spektakli, konkur-
sów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizowanie przyjęć, 
organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, usługi edu-
kacyjne, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, publikacje elektroniczne on-line gazetek, magazynów, 
periodyków dla abonentów, publikacja tekstów, wypożycza-

nie materiałów audio i wideo, usługi projektowania i rozwoju 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, oprogramowa-
nia internetowych serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrzą-
dów do nagrywania, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazu, urządzeń i terminali www, usługi analizy systemów 
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie 
wyszukiwarek internetowych, instalacja oprogramowania 
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, 38 Usługi przekazywania fonii  
i/lub wizji, usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć 
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, 
łączność telefoniczna, poczta elektroniczna, rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i prze-
kazywanie wiadomości, transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, transmisja satelitarna, Emisja programów te-
lewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i te-
lewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Usługi z zakresu produkcji 
filmów, nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych 
i radiowych, informacja o imprezach rozrywkowych i rekre-
acji, organizowanie spektakli, konkursów z zakresu edukacji 
lub rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez 
kulturalnych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, publikacje elektro-
niczne on-line gazetek, magazynów, periodyków dla abo-
nentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów audio 
i wideo, 42 Usługi projektowania i rozwoju komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, oprogramowania internetowych 
serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywa-
nia, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń 
i terminali www, Usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kompute-
rowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek inter-
netowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 529879 (220) 2021 06 02
(731) CONSTANCE CARROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UK Constance Carroll Vegan FRIENDLY V LASH brow 

SOAP MYDŁO DO STYLIZACJI BRWI

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 05.03.13, 26.01.18
(510), (511) 3 Mydła, Mydła kosmetyczne, Mydła perfumo-
wane, Mydła do stylizacji, Mydła do stylizacji brwi, Mydła 
do stylizacji włosów i rzęs, Mydła perfumowane, Żele do styli-
zacji włosów, Żele do włosów, Żele do brwi i rzęs, Kosmetyki.
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(210) 529887 (220) 2021 06 02
(731) PIETRAS TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CHEMIKS, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R S OSIEDLE RELAKS NAD STAWEM

(531) 05.03.11, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi za-
rządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkanio-
wych, Administrowanie nieruchomościami, Agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), Usługi w zakresie kupna i sprze-
daży nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Dzierżawa 
nieruchomości, Usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Pobieranie czynszu, 37 Budowanie nieruchomości (bu-
downictwo), Budowa nieruchomości mieszkalnych, Usłu-
gi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające 
na budowie budynków mieszkalnych i usługowych, Roboty 
budowlano-montażowe, Usługi budowlane w zakresie bu-
dynków mieszkalnych, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego, Naprawa i konserwacja budynków mieszkal-
nych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości.

(210) 529913 (220) 2021 06 04
(731) DPV LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) DPV Logistic
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, Administracja biznesowa w zakresie trans-
portu i dostaw, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym 
w dziedzinie transportu i dostaw, 39 Transport, Transport 
pasażerski, Transport ładunków, Usługi w zakresie transpor-
tu towarów, Wypożyczanie środków transportu, spedycja, 
Spedycja towarów, Spedycja ładunków, Organizowanie 
transportu, Czarterowanie transportu, Rezerwacja trans-
portu, Rezerwowanie transportu, Maklerstwo transporto-
we, Usługi transportowe, Usługi pośrednictwa transporto-
wego, Usługi agencji transportowej w zakresie organizo-
wania transportu towarów, Magazynowanie ładunku przed 
transportem, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowa-
nie towarów podczas transportu, Organizowanie transpor-
tu i podróży, Wynajem pojazdów transportowych na umo-
wę, Skomputeryzowane planowanie związane z transpor-
tem, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi 
doradcze związane z transportem, Usługi konsultacyjne 
związane z transportem, Profesjonalne doradztwo w zakre-
sie transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Orga-
nizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, 
Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Transport 
osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, Maga-
zynowanie ładunku przed transportem.

(210) 529931 (220) 2021 06 08
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CalmDRINK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 31 Preparaty spożywcze dla zwierząt, Wzboga-
cane substancje odżywcze dla zwierząt, Mieszanki paszowe 
dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 529949 (220) 2021 06 07
(731) TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNICZNA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Konstrukcje metalowe, 
Prefabrykaty konstrukcji metalowych, 7 Pasy do przenośni-
ków, Przenośniki, Bębny, Brzeszczoty do pił, Czopy, Czółen-
ka, Diamenty szklarskie, Dławnice, Drążki będące częściami 
maszyn, inne niż do automatów do gier, Filtry, Formy, Garnki 
kondensacyjne, Głowice wiertarskie, Koła szlifierskie, Korby, 
Krążki, Łańcuchy do podnośników, Łożyska, Maźnice, Miechy, 
Młotki, Narzędzia, Noże, Ostrza, Pierścienie smarujące, Podaj-
niki, Sita, Smarownice, Sprężyny, Stoły do pił, Szczotki, Szpu-
le, Świdry wiertnicze, Tłoki, Uchwyty, Uchwyty do ostrzy, 
Uchwyty wiertarskie.

(210) 529972 (220) 2021 06 08
(731) ANIMAL ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) ANIMAL ISLAND
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne stosowane do produkcji 
karm zwierzęcych, Mieszanki produktów chemicznych i mi-
kroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej karm dla 
zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], 21 Elektro-
niczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Kuwety 
dla zwierząt domowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji 
zwierząt domowych, Szczotki do zębów dla zwierząt domo-
wych, Szczotki dla zwierząt domowych, Szczotki do opo-
rządzania koni, Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt 
domowych, Miski dla zwierząt domowych, Podajniki karmy 
dla małych zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt 
domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, 
Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Szufelki do sprzątania od-
chodów zwierząt domowych, Terraria domowe dla zwierząt, 
29 Podroby mięsne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Nabiał i sub-
stytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze, 
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Oliwa z oliwek ryby, owoce morza i mięczaki, Zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, Mięso i wędliny, Buliony, Przekąski 
na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski 
na bazie mięsa, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na ba-
zie orzechów, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, 
Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy 
owocowe, Chipsy warzywne, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
Artykuły spożywcze dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pro-
dukty uboczne w procesie przeróbki ziarna zbóż na pasze 
dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, Przynęta, niesztuczna, Świe-
że owoce, orzechy, warzywa i zioła, Świeże grzyby, rośliny 
i kwiaty, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Słód 
i zboża nieprzetworzone, Darń naturalna, Drzewa, Odpadki 
roślinne jako surowiec, 35 Usługi handlu detalicznego oraz 
hurtowego w odniesieniu do produktów dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży następujących towarów: karmy 
i pasze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt, na-
poje dla zwierząt, produkty uboczne w procesie przeróbki 
ziarna zbóż na pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, przynęta 
niesztuczna, świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, 
świeże grzyby oraz rośliny i kwiaty, nasiona, cebulki i rozsa-
dy do hodowli roślin, słód i zboża nieprzetworzone, darń 
naturalna, drzewa, odpadki roślinne jako surowiec, elektro-
niczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, kuwety 
dla zwierząt domowych, elektryczne szczotki do pielęgnacji 
zwierząt domowych, szczotki do zębów dla zwierząt domo-
wych, szczotki dla zwierząt domowych, szczotki do opo-
rządzania koni, grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt 
domowych, miski dla zwierząt domowych, podajniki karmy 
dla małych zwierząt, pojemniki na nieczystości dla zwierząt 
domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, 
rękawice do pielęgnacji zwierząt, szufelki do sprzątania od-
chodów zwierząt domowych, terraria domowe dla zwierząt, 
podroby mięsne, przetworzone owoce oraz warzywa i grzy-
by (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał 
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłusz-
cze, oliwa z oliwek, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na ba-
zie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, 
desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy 
owocowe, chipsy warzywne, Usługi sprzedaży następują-
cych towarów: dodatki chemiczne stosowane do produkcji 
karm zwierzęcych, mieszanki produktów chemicznych i mi-
kroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej karm 
dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, dezodoran-
ty dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, środki 
do czyszczenia klatek dla zwierząt, suplementy diety dla 
zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, pieluchy 
dla zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, 
neutralizator zapachu zwierząt domowych, obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty do mycia zwierząt, 
preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, witaminy dla zwie-
rząt, boksy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt, dzwonki dla 
zwierząt, metalowe łańcuchy dla zwierząt, metalowe skrzy-
nie do transportu zwierząt, obrączki z metali nieszlachetnych 
do znakowania zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyj-
ne z metalu dla zwierząt, elektryczne szlifierki do pazurów 
dla zwierząt, maszynki do strzyżenia dla zwierząt [ręcznie 
obsługiwane], przyrządy do strzyżenia zwierząt, ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla zwierząt, 

elektroniczne urządzenia do identyfikacji zwierząt, kamizelki 
ratunkowe dla zwierząt domowych, okulary słoneczne dla 
zwierząt domowych, grzebienie przeciw wszom dla zwierząt 
domowych, odzież lecznicza dla zwierząt, siedzenia bezpie-
czeństwa dla zwierząt domowych do użytku w pojazdach, 
wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wyroby jubilerskie 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży następujących towarów: jed-
norazowe pochłaniające podkładki dla zwierząt domowych, 
łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwie-
rząt domowych, podkłady z tworzywa sztucznego do ku-
wet dla zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych 
na odchody zwierząt domowych, getry dla zwierząt, obro-
że dla zwierząt, odzież dla zwierząt, przykrycia i okrycia dla 
zwierząt, smycze dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, wędzidła 
dla zwierząt, worki do karmienia zwierząt, wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, opaski niemetalowe do iden-
tyfikacji zwierząt domowych, opaski niemetalowe do iden-
tyfikacji ptaków, transportery dla zwierząt w formie pudeł, 
niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, niemetalowe bramki 
zabezpieczające dla niemowląt oraz dzieci i zwierząt domo-
wych, klatki dla zwierząt domowych, kontenery dla zwie-
rząt domowych, niemetalowe kosze do spania dla zwierząt 
domowych, niemetalowe kosze do przewożenia zwierząt 
domowych, meble dla zwierząt domowych, nadmuchiwa-
ne posłania dla zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie 
do transportu zwierząt, opaski niemetalowe do identyfika-
cji zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, 
posłania dla zwierząt, skrzynki lęgowe dla zwierząt, tabliczki 
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, koce dla 
zwierząt, derki dla zwierząt, podkładki pod miskę dla zwie-
rząt domowych, gry oraz zabawki i przedmioty do zabawy 
dla zwierząt, sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, Za-
rządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowy-
mi, Reklama, Organizowanie targów, wystaw i kongresów 
w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 530029 (220) 2021 06 09
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONE MLEKO

(531) 03.04.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.15, 27.05.01
(510), (511) 29 Nabiał, produkty serowarskie, sery, sery 
twarogowe, sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwa-
rowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, 
produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, 
kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki 
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, produkty mleczne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
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w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-
żywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, infor-
macja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożyw-
czych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.

(210) 530059 (220) 2021 06 10
(731) GUPTA NIPUN NG CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlayiO

(531) 04.05.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wyda-
rzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, roz-
rywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(210) 530083 (220) 2021 06 09
(731) BONILAIT PROTEINES, Chasseneuil-Du-Poitou, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bonisun

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Tłuszcz mleczny, 
Sproszkowana baza mleczna stosowana w przemyśle spo-
żywczym, Słodka serwatka w proszku, Serwatka zawierająca 
tłuszcz do celów spożywczych.

(210) 530235 (220) 2021 06 14
(731) ZAWISZA CZARNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) drogeria Zawiszy

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 24.13.09, 24.13.17, 23.01.01, 
03.11.01, 03.11.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.15, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, 
Akonityna, Albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, Aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycz-
nych, Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alginiany 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy, Amalgamaty dentystyczne, Amalgamaty denty-
styczne ze złota, Aminokwasy do celów medycznych, Ami-
nokwasy do celów weterynaryjnych, Anestetyki [środki znie-
czulające], Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki, 
Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, Azotan bizmutu do ce-
lów farmaceutycznych, Balsam gurjunowy do celów me-
dycznych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże opatrunkowe, 
Białkowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwie-
rząt, Biocydy, Biologiczne hodowle tkanek dla celów me-
dycznych, Biologiczne hodowle tkanek dla celów weteryna-
ryjnych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Bio-
logiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Biomarkery 
diagnostyczne do celów medycznych, Błonnik pokarmowy, 
Borowina do kąpieli, Borowina lecznicza, Bransoletki nasą-
czane środkiem odstraszającym owady, Brom do celów far-
maceutycznych, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone 
do celów medycznych, Cement kostny do celów chirurgicz-
nych i ortopedycznych, Chemiczne środki antykoncepcyj-
ne, Chinina do celów medycznych, Chinolina do celów me-
dycznych, Chinowiec do celów medycznych, Chirurgiczne 
materiały opatrunkowe, Chleb dla diabetyków przystosowa-
ny do celów medycznych, Chloroform, Chusteczki nasącza-
ne płynami farmaceutycznymi, Cukier do celów medycz-
nych, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Cukier 
skrystalizowany do celów medycznych, Czopki, Dentystycz-
ne materiały ścierne, Detergenty do celów medycznych, 
Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, Diastaza do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Digitali-
na, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, 
Drożdże do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, Ekstrakty tytoniowe owado-
bójcze, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry 
[preparaty farmaceutyczne], Enzymy do celów farmaceu-
tycznych, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do celów 
weterynaryjnych, Enzymy mlekowe do celów farmaceutycz-
nych, Ergotamina do celów farmaceutycznych, Estry celulo-
zy do celów farmaceutycznych, Estry do celów farmaceu-
tycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Etery 
do celów farmaceutycznych, Eukaliptol do celów farmaceu-
tycznych, Eukaliptus do celów farmaceutycznych, Fenol 
do celów farmaceutycznych, Fosforany do celów farmaceu-
tycznych, Fungicydy, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów 
medycznych, Gąbka do ran, Gąbki antykoncepcyjne, Gen-
cjana do celów farmaceutycznych, Glicerofosfaty, Gliceryna 
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do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, Gor-
czyca do celów farmaceutycznych, Guma do celów me-
dycznych, Guma do żucia do celów medycznych, Guma 
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Gumi-
guta do celów medycznych, Gwajakol do celów farmaceu-
tycznych, Hematogen, Hemoglobina, Herbata dla astmaty-
ków, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, Herbicydy, Hormony do celów medycznych, Hydra-
styna, Hydrastynina, Immunostymulanty, Implanty chirur-
giczne składające się z żywych tkanek, Insektycydy, Intymne 
preparaty nawilżające, Izotopy do celów medycznych, Jala-
pa [wilec przeczyszczający], Jednorazowe maty do przewi-
jania niemowląt, Jednorazowe pieluchy dziecięce do pły-
wania, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów far-
maceutycznych, Jodoform, Jodyna, Jujuba lecznicza, Kadzi-
dełka do odstraszania owadów, Kalomel [fungicyd], Kamfo-
ra do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z polimerów na bazie 
dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, Karboli-
neum {środek przeciwpasożytniczy], Katechu do celów far-
maceutycznych, Kauczuk do celów dentystycznych, Kąpiele 
tlenowe, Kleje chirurgiczne, Kleje do protez dentystycznych, 
Kokaina, Kolagen do celów medycznych, Kolcorośl lekarska 
[sarsaparilla] do celów medycznych, Kolodium do celów far-
maceutycznych, Komórki macierzyste do celów medycz-
nych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, 
Kompresy, Konopie indyjskie do celów medycznych, Koper 
włoski do celów medycznych, Kora do celów farmaceutycz-
nych, Kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, 
Kora kondurango do celów medycznych, Kora krotonowa, 
Kora mangrowa do celów farmaceutycznych, Kora z ango-
stury do celów medycznych, Korzenie lecznicze, Korzenie 
rabarbaru do celów farmaceutycznych, Kreozot do celów 
farmaceutycznych, Krew do celów medycznych, Kultury mi-
kroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Kurara, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Kwasja 
[gorzknia] do celów medycznych, Kwasy do celów farma-
ceutycznych, Kwebracho do celów medycznych, Kwas siar-
czany do celów farmaceutycznych, Lakier dentystyczny, Le-
cytyna do celów medycznych, Lecznicze pasty do zębów, 
Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze prepara-
ty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szam-
pony dla zwierząt domowych, Lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki dla ludzi, 
Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weteryna-
ryjnych, Leki pomocnicze [wspierające]do celów medycz-
nych, Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, Lep 
na muchy [taśmy], Lepy na muchy, Lukrecja do celów farma-
ceutycznych, Lupulina do celów farmaceutycznych, Magne-
zja do celów farmaceutycznych, Majtki chłonne dla osób 
cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Mastyksy 
dentystyczne, Maści do celów farmaceutycznych, Maści 
do leczenia oparzeń słonecznych, Maści rtęciowe, Maść 
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, Mate-
riały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, me-
dyczne, Mazidła, Mączka rybna do celów farmaceutycznych, 
Mąka do celów farmaceutycznych, Mąka z siemienia lniane-
go do celów farmaceutycznych, Mech irlandzki do celów 
medycznych, Mentol, Mięso liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, Mięta do celów farmaceutycznych, 
Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele do celów far-
maceutycznych, Mleko migdałowe do celów farmaceutycz-
nych, Mleko w proszku dla niemowląt, Moleskin do celów 
medycznych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, 
Mydła lecznicze, Nalewki do celów medycznych, Napary 
lecznicze, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje z mleka 

słodowego do celów medycznych, Narkotyki, Narkotyki 
do celów medycznych, Obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, Octan glinu do celów farmaceutycznych, Octany 
do celów farmaceutycznych, Odczynniki chemiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Odświeżacze 
do ubrań i tkanin, Odżywcze suplementy diety, Okłady, 
Okłady gorczycowe, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Olej 
gorczycowy do celów medycznych, Olej rycynowy do ce-
lów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych, 
Olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, Olejek 
z kopru do celów leczniczych, Olejki lecznicze, Opaski bar-
kowe do celów chirurgicznych, Opiaty, Opium, Opodeldok 
[maść mydlano-kamforowa], Osocze krwi, Owadobójcze 
szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki 
do mycia, Papier do okładów gorczycowych, Papier odczyn-
nikowy do celów medycznych, Papier odczynnikowy do ce-
lów weterynaryjnych, Papier przeciwmolowy, Papierosy 
beztytoniowe do celów medycznych, Paski siarkowe do de-
zynfekcji, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
Pasza lecznicza dla zwierząt, Pektyna do celów farmaceu-
tycznych, Pepsyny do celów farmaceutycznych, Peptony 
do celów farmaceutycznych, Pestycydy, Pieluchomajtki 
dziecięce, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, 
Pieluchy dla zwierząt, Pieluszki dla niemowląt, Pijawki do ce-
lów medycznych, Plastry, Plastry do celów medycznych, Pla-
stry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, 
Płótno opatrunkowe do celów medycznych, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny 
do przemywania oczu, Płyny do przemywania pochwy 
do celów medycznych, Podłoża dla kultur bakteryjnych, 
Podpaski higieniczne, Pomady do celów medycznych, Por-
celana na protezy dentystyczne, Preparaty albuminowe 
do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bi-
zmutowe do celów farmaceutycznych, Preparaty chemicz-
ne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne 
do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów we-
terynaryjnych, Preparaty chemiczne do diagnozowania cią-
ży, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożo-
wych, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, 
Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Pre-
paraty chemiczne do zwalczania filoksery, Preparaty che-
miczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, Preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 
Preparaty diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do ce-
lów weterynaryjnych, Preparaty do irygacji do celów me-
dycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Pre-
paraty do leczenia trądziku, Preparaty do niszczenia grzy-
bów powodujących próchnienie drewna, Preparaty do nisz-
czenia szkodników, Preparaty do odświeżania powietrza, 
Preparaty do odymiania do celów medycznych, Preparaty 
do sterylizacji, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty 
do tępienia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, 
Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutycz-
ne przeciw łupieżowi, Preparaty fitoterapeutyczne do celów 
medycznych, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], 
Preparaty lecznicze na porost włosów, Preparaty medyczne 
do odchudzania, Preparaty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, Preparaty na hemoroidy, Preparaty na odmro-
żenia, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, Preparaty organoterapeutyczne, Prepara-
ty przeciw moczeniu się, Preparaty przeciw molom, Prepa-
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raty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty rozsze-
rzające oskrzela, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty ułatwiające ząbkowa-
nie, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Prepa-
raty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Prepara-
ty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, Preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, Produkty uboczne z proce-
su obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, Propolis do celów farmaceutycznych, Proszek kantary-
dowy, Proszek perłowy do celów medycznych, Przepaski 
na oczy do celów medycznych, Przeszczepy ]żywe tkanki], 
Przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, 
Pyretrum [proszek], Rad do celów medycznych, Radiolo-
giczne substancje kontrastowe do celów medycznych, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Roz-
twory do szkieł kontaktowych, Siemię lniane do celów far-
maceutycznych, Skrobia do celów dietetycznych lub farma-
ceutycznych, Słód do celów farmaceutycznych, Soda 
oczyszczona do celów farmaceutycznych, Sole do celów 
medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Sole potasowe do celów medycz-
nych, Sole sodowe do celów medycznych, Sole trzeźwiące, 
Sole wód mineralnych, Sperma do sztucznego zapłodnie-
nia, Spoiwa do kopyt zwierzęcych, Sterydy, Stopy metali 
szlachetnych do celów dentystycznych, Strychnina, Sub-
stancje odżywcze dla mikroorganizmów, Substancje radio-
aktywne do celów medycznych, Substancje żrące do celów 
farmaceutycznych, Sulfonamidy [leki], Suplementy diety dla 
zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Su-
plementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety za-
wierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, 
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, 
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy 
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, 
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające 
siemię lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagoda-
mi acai, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suro-
wice, Sykatywy [środki osuszające do celów medycznych], 
Syropy do użytku farmaceutycznego, Szampony lecznicze, 
Szampony przeciw wszom, Szczepionki, Sztyfty kaustyczne, 
Sztyfty łagodzące ból głowy, Sztyfty przeciw brodawkom, 
Środki algobójcze, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfek-
cyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do toa-
let chemicznych, Środki do leczenia oparzeń, Środki do my-
cia bydła [insektycydy], Środki do mycia psów [insektycydy], 
Środki do mycia zwierząt [insektycydy, Środki do oczyszcza-
nia powietrza, Środki do tępienia much, Środki do tępienia 
szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki leczni-
cze przeciw poceniu się, Środki lecznicze przeciw poceniu 
się stóp, Środki na odciski, Środki nasenne, Środki odkażają-
ce, środki odstraszające insekty dla psów, Środki odstraszają-
ce owady, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw rośli-
nom skrytopłciowym, Środki przeciw roztoczom, Środki 
przeciw zrogowaceniom, Środki przeciwbólowe, Środki 
przeciwgorączkowe, Środki przeciwrobacze, Środki prze-
czyszczające, Środki ściągające do celów medycznych, Środ-
ki trawienne do celów farmaceutycznych, Środki uspakajają-
ce, Środki uspokajające, Środki wywołujące pęcherze, Środki 
zmniejszające apetyt do celów medycznych, Świeczki 
do masażu do celów terapeutycznych, Tabletki przeciwutle-
niające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki 
wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, 
Tampony, Terpentyna do celów farmaceutycznych, Tlen 

do celów medycznych, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgna-
cji wymion oraz skóry ludzkiej], Tłuszcze do celów medycz-
nych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Tran, trociczki 
do odymiania, Tymol do celów farmaceutycznych, Waciki 
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wata aseptycz-
na, Wata do celów medycznych, Wata higroskopijna, Wazeli-
na do celów medycznych, Węgiel drzewny do celów farma-
ceutycznych, Wielorazowe pieluszki do pływania dla nie-
mowląt, Winny kamień do celów farmaceutycznych, Wkład-
ki do stanika dla karmiących matek, Woda gulardowa, Woda 
melisowa do celów farmaceutycznych, Woda morska do ką-
pieli leczniczych, Woda termalna, Woda utleniona do celów 
medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wo-
dzian chloralu do celów farmaceutycznych, Wosk denty-
styczny, Wosk do modelowania do celów stomatologicz-
nych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycz-
nych, Wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, Wy-
pełniacze przestrzeni kostnej składające się z żywych tka-
nek, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Wywary do celów 
farmaceutycznych, Zioła do palenia do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Żele 
do masażu do celów medycznych, Żele do stymulacji seksu-
alnej, Żywność dla niemowląt, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych, 35 Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Agen-
cje reklamowe, Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, In-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Mar-
keting ukierunkowany, Pokazy towarów, Pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie kon-
cepcji reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 530304 (220) 2021 06 15
(731) DC SMILE DESIGNERS JOANNA DZIOK  

I MARTA CZAPLIŃSKA-LEKARZE DENTYŚCI  
SPÓŁKA PARTNERSKA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DC SMILE DESIGNERS
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(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacja urody ludzi.

(210) 530306 (220) 2021 06 15
(731) DC SMILE DESIGNERS JOANNA DZIOK  

I MARTA CZAPLIŃSKA-LEKARZE DENTYŚCI  
SPÓŁKA PARTNERSKA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DC SMILE DESIGNERS

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacja urody ludzi.

(210) 530429 (220) 2021 06 17
(731) JORDANOW CHRYSTOW P. P. H.U. V 2000 CHRYSTOW 

JORDANOW; WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MINOUU 
PRZYBYLSKA & JORDANOV, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) minouu PRZYBYLSKA & JORDANOV

(531) 03.01.06, 03.01.24, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.08

(510), (511) 18 Torebki, bigle do torebek, etui na karty [port-
fele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, ko-
smetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, podróżne 
torby na ubranie, portmonetki z siatki oczkowej, przywiesz-
ki do bagażu, randsels [japońskie tornistry szkolne], sakwy, 
sznurkowe siatki na zakupy, torby, torby na zakupy, torby pla-
żowe, torby turystyczne, torebki, walizki, paski skórzane [inne 
niż odzież], 25 Bandany na szyję, bielizna osobista, biustono-
sze, bokserki, botki, buty sportowe, buty sznurowane, chust-
ki na głowę, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], 
daszki do czapek, długie luźne stroje, odzież dzianinowa, 
espadryle, fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], halki, 
półhalki, kamizelki, kaptury [odzież], karczki koszul, kieszenie 
do odzieży, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim ręka-
wem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia 
głowy, odzież, odzież sportowa, odzież przeciwdeszczowa, 
okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, paski 
[odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze 
kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
poncza, poszetki, pulowery, rękawiczki, spódnice, spódnico-

-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukien-
ka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, 
szlafroki, ubrania z trykotu, walonki [buty filcowe], odzież 
sportowa, 35 Usługi prowadzenia sklepu, usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i internetowej 
odzieży, obuwia, biżuterii do kapeluszy, biżuterii do obuwia, 
bransoletek, breloczków do kluczy, broszek, naszyjników, 
pasków do zegarków, pierścionków, spinek do mankietów, 
szpilek biżuteryjnych do kapeluszy, szpilek do krawatów, 
szpilek ozdobnych, zawieszek, etui na biżuterię, torebek, bigli 
do torebek, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe 
(portfele), etui na klucze, kosmetyczek bez wyposażenia, 
kufrów bagażowych, podróżnych toreb na ubrania, port-
monetek z siatki oczkowej, przywieszek do bagażu, rand-
sels [japońskich tornistrów szkolnych], sakw, sznurkowych 
siatek na zakupy, toreb, toreb na zakupy, toreb plażowych, 
toreb turystycznych, torebek, walizek, bandan na szyję, bie-
lizny, chustek na głowę, czapek, daszków [nakrycia głowy], 
daszków do czapek, długich luźnych strojów, odzieży dzia-
ninowej, fartuchów, fulary [ozdobnych krawatów], halek, 
półhalek, kamizelek, kaptury [odzież], karczków koszul, 
kieszeni do odzieży, kombinezonów, kostiumów kąpielo-
wych, koszul, koszulek, krótkich haleczek na ramiączkach, 
kurtek, legginsów, nakryć głowy, okryć wierzchnich, opasek 
na głowę, palt, pasków, pelerynek, piżam, płaszczy kąpielo-
wych, podkoszulek bez rękawów, podkoszulek sportowych, 
poncz, poszetek, pulowerów, rękawiczek, spódnic, spódni-
co-spodenek, stroi plażowych, stroi przeciwdeszczowych, 
sukienek, swetrów, szali, szlafroków, ubrań z trykotu, walon-
ków [butów filcowych].

(210) 530447 (220) 2021 06 18
(731) ZAJĄC PAWEŁ, Świlcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMACZNE BO PODKARPACKIE

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14, 
26.11.09

(510), (511) 29 Przetworzone produkty mięsne, Mięso i wę-
dliny, 30 Mąka i produkty zbożowe, Pieczywo, Wyroby cu-
kiernicze i słodycze, 35 Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Usługi w zakresie promocji, Usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprze-
daży, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Konsultacje 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, Organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi izby 
handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi do-
radcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Pomoc 
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji to-
warów, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz 
sprzedaży i promocji, Usługi promocji działalności gospo-
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darczej świadczone za pośrednictwem środków audiowi-
zualnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, Usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii 
pozyskiwania funduszy, Zawieranie umów w zakresie rekla-
my i promocji na rzecz osób trzecich, 41 Kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, 42 Usługi testowa-
nia w celu certyfikacji jakości lub standardów, Testowanie, 
analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, 
Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich 
do celów certyfikacji, Kontrola żywności do celów certyfika-
cji jej koszerności.

(210) 530478 (220) 2021 06 17
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) STIBLAR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 530481 (220) 2021 06 17
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADABLIST
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 530539 (220) 2021 06 21
(731) WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW 

W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW 

W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(531) 26.13.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, Czasopisma 
[periodyki], Periodyki [czasopisma], 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, 36 Usługi w zakresie nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Prowadzenie seminariów szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wykładów w ce-
lach szkoleniowych, 42 Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Opracowywanie i tworzenie komputerowych 
programów przetwarzania danych, Projektowanie i opra-
cowywanie programów komputerowych baz danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania 
danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
wywaniem programów komputerowych baz danych.

(210) 530547 (220) 2021 06 21
(731) PALACE RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PR PALACE RESIDENCE HOME CREATION

(531) 24.09.01, 26.01.01, 05.03.13, 25.01.13, 26.11.02, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Sprzedaż mebli, Usługi pośrednictwa w za-
kresie sprzedaży mebli, Sprzedaż hurtowa i detaliczna zwią-
zana z wyposażeniem wnętrz budynków, Przygotowanie 
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 
Związane z wyposażeniem wnętrz budynków, Usługi po-
średnictwa w zakresie sprzedaży elementów wyposażenia 
wnętrz budynków, 37 Usługi realizacji projektów budow-
lanych, Usługi budowlane, Przebudowy, remonty, montaż 
i naprawy budynków i budowli, Kompleksowa realizacja 
inwestycji budowlanych, 42 Projektowanie wnętrz, Projek-
towanie restauracji, Projektowanie hoteli, Projektowanie 
mebli, Projektowanie sklepów, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie łazienek, Projektowanie przestrzeni biuro-
wych, Projektowanie ogrodów, Usługi w zakresie projek-
towania architektonicznego, Projektowania budowlanego 
i projektowania wnętrz, Doradztwo w zakresie architektury, 
budownictwa oraz projektowania wnętrz, Projektowanie 
dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru elementów 
wyposażenia i wykończenia wnętrz, Projektowanie wnętrz 
budynków, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie wnętrz, 
aranżacja wnętrz, Architektura wnętrz, Projektowanie deko-
racji wnętrz, Projektowanie mebli, wzornictwo przemysłowe 
dotyczące mebli, przedmiotów sztuki użytkowej, materiałów 
dekoracyjnych, Projektowanie budynków, Doradztwo pro-
jektowe, Doradztwo w dziedzinie projektowania architekto-
nicznego, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradz-
two w zakresie opracowywania produktów, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, Projektowanie wnętrz budynków, Usługi architektu-
ry wnętrz, Usługi projektowania, Usługi projektowania archi-
tektonicznego.

(210) 530552 (220) 2021 06 21
(731) GRUCA ALEKSANDRA, ŻUREK IZABELA,  

ŻUREK MAREK CENTRUM MEDYCZNE ALMED 
SPÓŁKA CYWILNA, Myszków

(540) (znak słowny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE ALMED Jesteśmy dla Was 

i Waszego zdrowia
(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne klinikami me-
dycznymi, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób 
trzecich, Kompilacja danych statystycznych dotyczących 
badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt 
historii medycznej, Usługi agencji pracy na rzecz persone-
lu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
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ze sprzętem medycznym, Prowadzenie rejestru certyfiko-
wanych profesjonalistów w dziedzinie technik medycz-
nych, Udzielanie statystycznych informacji o działalności 
gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, Sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, 41 Usługi szkolenia personelu, Szkolenia personelu, 
Wydawanie publikacji medycznych, Usługi edukacji me-
dycznej, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Zapewnianie 
szkoleniowych kursów medycznych, Szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, Organizowanie seminariów i kon-
gresów o tematyce medycznej, Organizowanie sympozjów 
medycznych związanych z naukami morskimi, Publikowanie 
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 
Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Usługi nauczania 
dotyczące medycyny, 44 Doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy 
ciała, Doradztwo psychologiczne, Doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji cia-
ła i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie leczenia farmakologicznego, Doradztwo związa-
ne ze stomatologią, Fizjoterapia, Gabinety pielęgnacji skóry, 
Informacja medyczna, Kliniki medyczne, Konsultacje medycz-
ne, Konsultacje dentystyczne, Konsultacje psychologiczne, 
Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje z dziedziny żywienia, 
Laserowe usuwanie żylaków, Laserowy zabieg kosmetyczny 
pajączków, Leczenie alergii, Leczenie bezpłodności, Leczenie 
psychologiczne, Leczenie uzależnień, Leczenie w zakresie 
kontroli wagi ciała, Masaże, Medyczne badania osób, Ochro-
na zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Opieka pielęgniarska, 
Organizowanie leczenia medycznego, Ośrodki zdrowia, Po-
moc medyczna, Pomoc stomatologiczna, Porady w zakresie 
farmakologii, Przeprowadzanie badań medycznych, Przygo-
towywanie i wydawanie lekarstw, Psychiatria, Psychoterapia, 
Refleksologia, Rehabilitacja fizyczna, Sporządzanie leków 
recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie receptur 
w aptekach, Stomatologia kosmetyczna, Świadczenie usług 
medycznych, Usługi z zakresu medycyny estetycznej, Usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi z zakresu me-
dycyny pracy, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
Stomatologia estetyczna, Udzielanie informacji na temat stoma-
tologii, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone 
on-line lub osobiście, Usługi doradcze i informacyjne świad-
czone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami 
farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyj-
ne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, Usługi informacji medycznej, Usługi 
farmaceutyczne, Usługi klinik zdrowia, Usługi kliniki dentystycz-
nej, Usługi lekarskie, Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej, 
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi optyczne, Usługi w zakresie 
badań lekarskich, Usługi w zakresie badań medycznych, miano-
wicie ocena sprawności fizycznej, Usługi w zakresie diagnostyki 
chirurgicznej, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
Wynajem urządzeń medycznych, Zabiegi pielęgnacji urody, 
Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zapewnianie leczenia medycz-
nego, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Usługi klinik 
medycznych, Kliniki.

(210) 530555 (220) 2021 06 22
(731) KARPIŃSKA-MOREK EWELINA, Sadowie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA ten tego

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Wina alkoholowe, Wina deserowe, Wina 
musujące, Wina naturalnie musujące, Wina niemusujące, 
Wina stołowe, Napoje alkoholowe z wina i soku owoco-
wego, Wina, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych],  
41 Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji 
wina do celów edukacyjnych, Rozrywka związana z degusta-
cją wina.

(210) 530561 (220) 2021 06 22
(731) EURA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERNSTEIN ELECTRIC

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, Mechanizmy kon-
troli dostępu, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewi-
zyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video.

(210) 530586 (220) 2021 06 22
(731) PRENATALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 24.01.05, 24.01.08, 02.07.01, 02.07.09, 02.07.23, 
02.09.01

(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty toaletowe dla dzieci, 
Kosmetyki i preparaty toaletowe dla kobiet w ciąży i po po-
rodzie, 5 Produkty farmaceutyczne i preparaty medyczna dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, Produkty farmaceutyczne i pre-
paraty medyczne dla niemowląt i dzieci, Środki sanitarne dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, Środki sanitarne dla niemowląt 
i dzieci, Żywność dla niemowląt, Żywność dla dzieci, Suple-
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menty diety dla kobiet i dzieci, 9 Publikacje elektroniczne, 
10 Urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlę-
tami, 16 Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Publikacje dru-
kowane, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemni-
ki dla niemowląt i dzieci, Przybory kosmetyczne i do higieny 
dla niemowląt i dzieci, 29 Napoje na bazie mleka, Napoje 
na bazie mleka roślinnego.

(210) 530662 (220) 2021 06 23
(731) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) TERMGAS
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elek-
tryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, 
Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, 
Czujniki elektroniczne, Czujniki elektryczne, Czujniki tem-
peratury, Czujniki termistorowe, Zdalne czujniki tempera-
tury, Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, 
Elektroniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły ste-
rująco-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania 
wbudowanego w urządzenia, 11 Kotły, Kotły grzewcze, Kotły 
do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy 
ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, Elek-
tryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, 
Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Bojlery 
do instalacji dostarczających gorącą wodę, Instalacje grzew-
cze o obiegu zamkniętym.

(210) 530663 (220) 2021 06 23
(731) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) TERMGAS Eco
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elek-
tryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, 
Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, 
Czujniki elektroniczne, Czujniki elektryczne, Czujniki tem-
peratury, Czujniki termistorowe, Zdalne czujniki tempera-
tury, Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, 
Elektroniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły ste-
rująco-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania 
wbudowanego w urządzenia, 11 Kotły, Kotły grzewcze, Kotły 
do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy 
ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, Elek-
tryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, 
Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Bojlery 
do instalacji dostarczających gorącą wodę, Instalacje grzew-
cze o obiegu zamkniętym.

(210) 530664 (220) 2021 06 23
(731) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) TERMGAS condens
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elek-
tryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, 
Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, 
Czujniki elektroniczne, Czujniki elektryczne, Czujniki tempe-
ratury, Czujniki termistorowe, Zdalne czujniki temperatury, 
Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, Elek-
troniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły sterują-
co-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania wbu-
dowanego w urządzenia, 11 Kotły zawarte w tej klasie, Kotły 
grzewcze, Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe 
do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania 

wody, Pompy ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze 
wody, Elektryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrze-
wacze wody, Urządzenia do przepływowego podgrzewania 
wody, Bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, In-
stalacje grzewcze o obiegu zamkniętym.

(210) 530674 (220) 2021 06 23
(731) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) ECOEU
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Administrowanie sprzedażą, 
Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Pośredniczenie i za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
on-line, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi marketin-
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Do-
radztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościo-
wych, Usługi sprzedaży, w tym za pośrednictwem Internetu, 
następujących towarów: paliwo i materiały oświetleniowe, 
świece i knoty do celów oświetleniowych, nieszlachetne 
i szlachetne, obrobione i nieobrobione metale, wyroby ślu-
sarskie i drobne wyroby z żelaza do celów dekoracyjnych, 
noże, sztućce, oprawy oświetleniowe, urządzenia oświetle-
niowe, grzewcze, produkujące parę, do gotowania, chłodzą-
ce, do suszenia i do wentylacji, metale szlachetne i ich stopy 
i wyprodukowane z nich materiały i towary nimi platerowa-
ne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie, kamienie szlachet-
ne, zegarki i przyrządy zegarmistrzowskie, okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, skóra i imitacje skóry oraz towary z tych 
materiałów, futra i skóry, walizki podróżne i walizki podręcz-
ne, parasole, parasole przeciwsłoneczne i kije trekkingowe, 
bicze, uprząż i wyroby siodlarskie, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, meble, meble ogrodowe, elementy umeblowania, 
antyki, tekstylia i wyroby włókiennicze, w szczególności to-
wary tekstylne, pościele i obrusy, dywany i inne materiały 
do pokrywania podłóg, elektryczne i nieelektryczne urzą-
dzenia do użytku domowego i kuchenne, wyroby szklane, 
ceramiczne, porcelanowe, metalowe i z tworzywa sztuczne-
go do użytku domowego i kuchni, pojemniki do użytku do-
mowego i kuchni, garnki kuchenne, akcesoria dekoracyjne, 
artykuły dekoracyjne i materiały dekoracyjne, ozdoby na cały 
rok, ozdoby świąteczne, ozdoby na przyjęcia i ozdoby tema-
tyczne, hafty, sztuczne kwiaty, artykuły sportowe i urządze-
nia, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, druki, gazety, magazy-
ny, czasopisma, książki, artykuły biurowe i materiały piśmien-
ne, artykuły spożywcze i napoje, produkty delikatesowe, 
wina, zwierzęta i rośliny, artykuły dla palących, 42 Hosting 
portali internetowych, Hosting platform komunikacyjnych 
w internecie, Hosting platform przeznaczonych do handlu 
elektronicznego przez Internet, Hosting platform trans-
akcyjnych w internecie, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania 
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łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Programowanie 
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, 
linii chatów i forów internetowych, Projektowanie portali sie-
ciowych, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie, projek-
towanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn interne-
towych na rzecz osób trzecich, Projektowanie, zarządzanie 
i nadzór forum dyskusyjnych on-line.

(210) 530689 (220) 2021 06 24
(731) BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.01, 07.01.03, 04.03.03, 25.01.15, 06.07.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 530690 (220) 2021 06 24
(731) BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASNE ŻE PEŁNE

(531) 05.11.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 530691 (220) 2021 06 24
(731) BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)

(540) KUFLOWE

(531) 11.03.03, 19.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 530706 (220) 2021 06 23
(731) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STATUS

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrol-
ne przeznaczone do broni ASG i broni paintballowej, Kom-
puterowe urządzenia służące do kalibracji, zarządzania, kon-
figurowania broni ASG i broni paintballowej, Elektroniczne 
systemy sterujące i kontrolne przeznaczone do broni ASG 
i broni paintballowej, Elektroniczne systemy służące do kali-
bracji, zarządzania i konfigurowania broni ASG i broni paint-
ballowej, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania 
broni ASG i broni paintballowej, Aplikacje mobilne służące 
do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni 
paintballowej, Układy elektroniczne używane w broni ASG 
i broni paintballowej, Elektryczne urządzenia optyczno-ste-
rujące używane w broni ASG i broni paintballowej, Wyświe-
tlacze elektroniczne używane w broni ASG i broni paintbal-
lowej, Półprzewodniki używane w broni ASG i broni paint-
ballowej, Płytki drukowane używane w broni ASG i broni 
paintballowej, Płytki dla układów scalonych używane w bro-
ni ASG i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane 
w broni ASG i broni paintballowej, 28 Broń zabawkowa, Mo-
dele będące zabawkami, Pneumatyczne pistolety [zabawki], 
Sterowniki do zabawek, Broń paintballowa [artykuły spor-
towe], Broń airsoftowa [ASG] w postaci replik broni palnej 
o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub 
sprężynowym [artykuły sportowe], Akcesoria, osprzęt, części 
zamienne do broni ASG oraz broni paintballowej, Elementy 
aluminiowe wykorzystywane w broni ASG oraz broni paint-
ballowej.

(210) 530708 (220) 2021 06 23
(731) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STATUS

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrol-
ne przeznaczone do broni ASG i broni paintballowej, Kom-
puterowe urządzenia służące do kalibracji, zarządzania, 
konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, Elektro-
niczne systemy sterujące i kontrolne przeznaczone do bro-
ni ASG i broni paintballowej, Elektroniczne systemy służące 
do kalibracji, zarządzania i konfigurowania broni ASG i bro-
ni paintballowej, Programy komputerowe [oprogramowa-
nie do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigu-
rowania broni ASG i broni paintballowej, Aplikacje mobilne 
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni 
ASG i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane 
w broni ASG i broni paintballowej, Elektryczne urządzenia 
optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintbal-
lowej, Wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG 
i broni paintballowej, Półprzewodniki używane w broni ASG 
i broni paintballowej, Płytki drukowane używane w broni 
ASG i broni paintballowej, Płytki dla układów scalonych 
używane w broni ASG i broni paintballowej, Układy elektro-
niczne używane w broni ASG i broni paintballowej, 28 Broń 
zabawkowa, Modele będące zabawkami, Pneumatyczne 
pistolety [zabawki], Sterowniki do zabawek, Broń paintbal-
lowa [artykuły sportowej, Broń airsoftowa [ASG] w postaci 
replik broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), 
elektrycznym lub sprężynowym [artykuły sportowe], Akce-
soria, osprzęt, części zamienne do broni ASG oraz broni pa-
intballowej, Elementy aluminiowe wykorzystywane w bro-
ni ASG oraz broni paintballowej.

(210) 530710 (220) 2021 06 23
(731) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) status
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrol-
ne przeznaczone do broni ASG i broni paintballowej, Kom-
puterowe urządzenia służące do kalibracji, zarządzania, kon-
figurowania broni ASG i broni paintballowej, Elektroniczne 
systemy sterujące i kontrolne przeznaczone do broni ASG 
i broni paintballowej, Elektroniczne systemy służące do kali-
bracji, zarządzania i konfigurowania broni ASG i broni paint-
ballowej, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania 
broni ASG i broni paintballowej, Aplikacje mobilne służące 
do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni 
paintballowej, Układy elektroniczne używane w broni ASG 
i broni paintballowej, Elektryczne urządzenia optyczno-ste-
rujące używane w broni ASG i broni paintballowej, Wyświe-
tlacze elektroniczne używane w broni ASG i broni paintbal-
lowej, Półprzewodniki używane w broni ASG i broni paint-
ballowej, Płytki drukowane używane w broni ASG i broni 
paintballowej, Płytki dla układów scalonych używane w bro-
ni ASG i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane 
w broni ASG i broni paintballowej, 28 Broń zabawkowa, Mo-
dele będące zabawkami, Pneumatyczne pistolety [zabawki], 
Sterowniki do zabawek, Broń paintballowa [artykuły spor-
towe], Broń airsoftowa [ASG] w postaci replik broni palnej 
o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub 
sprężynowym [artykuły sportowe], Akcesoria, osprzęt, części 

zamienne do broni ASG oraz broni paintballowej, Elementy 
aluminiowe wykorzystywane w broni ASG oraz broni paint-
ballowej.

(210) 530744 (220) 2021 06 23
(731) PROPERTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Propertica REAL ESTATE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomością.

(210) 530791 (220) 2021 06 24
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 05.11.15, 29.01.13, 25.05.01, 
25.05.02, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.15, 26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne, 
Leki, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowa-
ne w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-
-witaminowe, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, 
Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, Preparaty 
w postaci płynnej, Leki dla ludzi, Pastylki do celów farma-
ceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki 
do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceu-
tycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, 
Preparaty farmaceutyczne zawierające w swoim składzie 
witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy i/lub 
wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców, Preparaty farmaceu-
tyczne w postaci tabletek zawierające w swoim składzie wy-
ciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty far-
maceutyczne w postaci tabletek powlekanych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty w postaci płyn-
nej zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Leki dla 
ludzi zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki 
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Pigułki do celów farmaceutycznych zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z roślin, Krople do celów 
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z roślin, Kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki do celów farma-
ceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
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Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych zawierają-
ce w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety inne 
niż do celów leczniczych, suplementy żywności inne niż 
do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż do celów 
leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do celów lecz-
niczych, preparaty roślinne, wszystkie ww. produkty sporzą-
dzone z towarów zawartych w tej klasie lub w większości 
z tych produktów, Suplementy diety inne niż do celów lecz-
niczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców  
i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikro-
elementy i/lub makroelementy, Suplementy żywności inne 
niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wy-
ciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub wita-
miny i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, środki die-
tetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim 
składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół 
i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(210) 530803 (220) 2021 06 28
(731) POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEPHYR MADE BY POLFLUID

(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.25
(510), (511) 4 Oleje syntetyczne do sprężarek, Mineralne 
oleje smarowe, Oleje i smary mineralne do celów przemysło-
wych [nie do paliw], Oleje do turbin.

(210) 530850 (220) 2021 06 25
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA POLSKIE SKLEPY
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, Bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 

Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawar-
te w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe 
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mię-
sne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Pro-
dukty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 530858 (220) 2021 06 26
(731) ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA SEMA 

SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sema

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty 
i artykuły higieniczne, 10 Higieniczne podkłady ochronne, 
Jednorazowe podkłady ochronne, Prześcieradła dla dzieci 
używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, 
Prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjolo-
gicznych, Prześcieradła do badań lekarskich, Prześcieradła 
do przykrywania podczas operacji, Prześcieradła do użyt-
ku na salach operacyjnych, Prześcieradła na łóżka chorych, 
Prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, Prześciera-
dła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas ope-
racji ortopedycznych, Prześcieradła [przykrycia] stosowane 
w chirurgii, Prześcieradła sterylne chirurgiczne, Prześcieradła 
używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych 
dla niemowląt, Serwety ochronne, 35 Agencje eksportowe 
i importowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, Groma-
dzenie i systematyzowanie Informacji w komputerowych 
bazach danych, Informacja handlowa, Komputerowe za-
rządzanie plikami, Marketing internetowy, Pokazy towarów, 
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży, Prowadzenie, przygoto-
wywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Rekla-
ma, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty 
i artykuły higieniczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, higienicz-
ne podkłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, 
podkłady dentystyczne, prześcieradła dla dzieci używane 
przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, przeście-
radła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła do przykry-
wania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach 
operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
[okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła ortopedycz-
ne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycz-
nych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prze-
ścieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła używane przy 
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemow-
ląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety ochronne, 
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicz-
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nego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycz-
nego, ślinochrony [koferdamy], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły 
dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, Aparatura 
dentystyczna, elektryczna, aparaty i instrumenty medyczne 
i weterynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, jednorazo-
we podkłady ochronne, podkłady dentystyczne, przeście-
radła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności 
fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, prześcieradła do badań lekarskich, 
prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześciera-
dła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła na łóż-
ka chorych, prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, 
prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku pod-
czas operacji ortopedycznych, prześcieradła [przykrycia] 
stosowane w chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgiczne, 
prześcieradła używane przy niekontrolowaniu czynności 
fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory denty-
styczne, serwety ochronne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne 
do użytku stomatologicznego, sprzęt i instrumenty chirur-
giczne do użytku medycznego, ślinochrony [koferdamy], 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty 
i artykuły higieniczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, higienicz-
ne podkłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, 
podkłady dentystyczne, prześcieradła dla dzieci używane 
przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, przeście-
radła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła do przykry-
wania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach 
operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła 
[okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła ortopedycz-
ne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycz-
nych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prze-
ścieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła używane przy 
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemow-
ląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety ochronne, 
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicz-
nego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycz-
nego, ślinochrony [koferdamy], Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: prepara-
ty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, 
aparatura dentystyczna, elektryczna, aparaty i instrumenty 
medyczne i weterynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, 
jednorazowe podkłady ochronne, podkłady dentystyczne, 
prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontro-
lujących czynności fizjologicznych, prześcieradła do badań 
lekarskich, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, 
prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, przeście-
radła na łóżka chorych, prześcieradła [okrycia] do użytku 
medycznego, prześcieradła ortopedyczne przystosowane 
do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła 
[przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła sterylne 
chirurgiczne, prześcieradła używane przy niekontrolowaniu 
czynności fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i przy-
bory dentystyczne, serwety ochronne, sprzęt i instrumenty 
chirurgiczne do użytku stomatologicznego, sprzęt i instru-
menty chirurgiczne do użytku medycznego, ślinochrony 
[koferdamy].

(210) 530950 (220) 2021 06 30
(731) FELIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BI BA BO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Kafeterie [bufety], Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Bary, Kawiarnia, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie ban-
kietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi 
w zakresie pubów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Imprezy firmo-
we [zapewnianie jedzenia i napojów], Koktajlbary, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości, Usługi kawiarni, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Zapewnia-
nie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 530987 (220) 2021 07 01
(731) KOŁODZIEJ DOMINIK CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHAMPIONS ACADEMY

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Organizowanie uczestnictwa uczniów w za-
jęciach edukacyjnych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka / edukacja], Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkole-
nia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Szkole-
nia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą.

(210) 530991 (220) 2021 07 01
(731) KOŁODZIEJ DOMINIK CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHAMPIONS ACADEMY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 41 Organizowanie uczestnictwa uczniów w za-
jęciach edukacyjnych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka / edukacja], Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkole-
nia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Szkole-
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nia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą.

(210) 531025 (220) 2021 07 01
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) golden sun

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne stosowane do opa-
lania i po opalaniu ciała, emulsje chroniące przed promie-
niowaniem słonecznym, kremy kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, żele kosmetyczne, 
dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, 
kremy, mleczka i balsamy do ciała, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, preparaty do samoopalania, toniki, żele, mydła, 
mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, preparaty 
do pielęgnacji opalonej skóry, 5 Preparaty przeciw opa-
rzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, środki 
do leczenia oparzeń słonecznych, tabletki wspomagające 
opalanie skóry.

(210) 531027 (220) 2021 07 01
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ByeBye Mosquito

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne przeciw ukąszeniom 
owadów, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, bal-
samy kosmetyczne, żele kosmetyczne kojące ból po uką-
szeniach owadów, kremy, mleczka i balsamy do ciała, mydła 
dezodorujące i odkażające w kostce, w płynie i w żelu, pre-
paraty do pielęgnacji skóry po ukąszeniach owadów, 5 In-
sektycydy, środki do tępienia owadów, środki odstraszające 
owady, środki odkażające do skóry.

(210) 531028 (220) 2021 07 01
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Venus GOLDEN Sun

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne stosowane do opa-
lania i po opalaniu ciała, emulsje chroniące przed promie-
niowaniem słonecznym, kremy kosmetyczne, mleczka ko-
smetyczne, balsamy kosmetyczne, żele kosmetyczne, dez-
odoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, kremy, 
mleczka i balsamy do ciała, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
preparaty do samoopalania, toniki, żele, mydła, mydła w pły-
nie i w żelu, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji 
opalonej skóry, 5 Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym 
do celów farmaceutycznych, środki do leczenia oparzeń sło-
necznych, tabletki wspomagające opalanie skóry.

(210) 531104 (220) 2021 07 05
(731) MOKATE SPÓŁKA AKCYJNA, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) VervinFix
(510), (511) 5 Herbata lecznicza z ziół, zioła lecznicze, para-
farmaceutyki, 30 Kawa, herbata.

(210) 531105 (220) 2021 07 05
(731) MOKATE SPÓŁKA AKCYJNA, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) VergastFix
(510), (511) 5 Herbata lecznicza z ziół, Zioła lecznicze, Para-
farmaceutyki, 30 Kawa, Herbata.

(210) 531306 (220) 2021 07 08
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fire Filters GILZY PAPIEROSOWE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.24, 01.15.11, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.18, 
26.01.20

(510), (511) 34 Filtry do papierosów, Bibułki papierosowe, 
Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe roztwory do użytku  
w e-papierosach, Ustniki do cygar, Woreczki na tytoń, Gilzy 
papierosowe, Tutki papierosowe.
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(210) 531335 (220) 2021 07 09
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Haliexpert
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, ko-
smetyki w formie Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznok-
ci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aero-
zolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające 
zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Prepara-
ty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, 
Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w pra-
niu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki 
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Wi-
taminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineral-
ne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty 
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutycz-
ne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrun-
ków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty wete-
rynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatu-
ra do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, 
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykote-
rapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki 
dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów 
leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i na-
rzędzia weterynaryjne.

(210) 531666 (220) 2021 07 19
(731) BEST BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ziołowy raj

(531) 26.04.02, 26.04.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Herbata.

(210) 531674 (220) 2021 07 16
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BUBBLE BUN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, Mieszanki 
do robienia pieczywa, Mieszanki do chleba, Mieszanki cu-
kiernicze przeznaczone do pieczenia, Mieszanki piekarsko-
-cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Wyroby cukierni-
cze, Wyroby piekarskie, Preparaty zbożowe, Artykuły spo-
żywcze ze zbóż.

(210) 531802 (220) 2021 07 21
(731) JUST JOIN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK
(540) (znak słowny)
(540) rocketjobs
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi pro-
mocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Biura pośrednictwa pracy, 
Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kon-
taktowych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron in-
ternetowych, Dostarczanie informacji na temat zatrud-
nienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie 
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz infor-
macji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, Pośrednictwo pracy (Biura -), Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Usługi biur pośrednictwa pracy dla 
ludzi z umiejętnością obsługi komputera, Usługi biur 
pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska 
biurowe, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi dorad-
cze pośrednictwa pracy, Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, 
Reklama, Rekrutacja personelu, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Projektowanie materiałów reklamowych, Doradz-
two w dziedzinie public relations, Usługi public relations, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakre-
sie public relations, Analizy badań rynkowych, Badania 
rynku i badania marketingowe, Doradztwo w zakresie po-
średnictwa pracy, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i promocyjnych, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów 
na reklamy, Organizowanie i prowadzenie targów rekru-
tacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, 38 Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Dostar-
czanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Dostarczanie elektronicznych łączy 
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komunikacyjnych, Elektroniczna transmisja danych, Prze-
syłanie informacji drogą on-line, Przesyłanie informacji 
przez sieci komputerowe, Usługi komunikacji komputero-
wej umożliwiające przesyłanie informacji, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Łączność poprzez 
terminale komputerowe, Usługi komputerowych tablic 
ogłoszeń, Usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platform i portali internetowych, Przydziela-
nie dostępu do baz danych w Internecie, 41 Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie 
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych 
dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Usługi w zakresie konferencji, Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradz-
twa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 
Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa 
zawodowego, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 531808 (220) 2021 07 21
(731) ŁUGOWSKI WALDEMAR EUROTRONIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPY CENTER sklep detektywistyczny

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Dyktafony, Dyktafony cyfrowe, Dyktafony 
z układami scalonymi, Odbiorniki do systemów globalne-
go pozycjonowania [GPS], Oprogramowanie do systemów 
nawigacyjnych GPS, Urządzenia GPS, Urządzenia nawi-
gacyjne GPS, Urządzenia systemu GPS, Oprogramowa-
nie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych 
[GPS], Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Cyfrowe kamery wideo, Kamery bezpieczeń-
stwa, Kamery aktywowane ruchem, Kamery do pojazdów, 
Kamery do telewizji przemysłowej, Kamery nadzorujące, 
Kamery wideo, Kamery wideo do nadzoru, Kamery wideo 
przystosowane do celów monitoringowych, Cyfrowe elek-
troniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Nośniki do rejestracji dźwięku, Odbiorniki 
audio-wideo, Odbiorniki audio, Odbiorniki audiowizualne, 
Odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), Urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, Pamięć USB [pendrive], Plat-
formy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do pobrania, Prędkościomierze do pojazdów, Elektroniczne 
prędkościomierze, Rejestratory danych, Rejestratory zda-
rzeń, Komputerowe (Programy -) nagrane, Cyfrowe nośniki 
do nagrywania danych, Przenośne urządzenia do nagrywa-
nia dźwięku, Cyfrowe nagrywarki wideo, Urządzenia nagry-
wające, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, 
Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia 
do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, Urządzenia 
do nagrywania audio, Urządzenia do nagrywania obra-
zów, Urządzenia do nagrywania rozmów telefonicznych, 
Urządzenia do nagrywania, Sprzęt nagrywający audio, 
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
Przenośne urządzenia nawigacyjne, Oprogramowanie 
chroniące przed programami szpiegującymi, Elektroniczny 

sprzęt do śledzenia obiektów, Elektroniczne przyrządy na-
wigacyjne, Urządzenia i przyrządy nawigacyjne, Przyrządy 
obserwacyjne, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Urządze-
nia do monitorowania niemowląt, Urządzenia odsłucho-
we do monitorowania niemowląt, Urządzenia do ochrony 
osobistej przed wypadkami, Urządzenia do pomiarów pre-
cyzyjnych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Cyfrowe 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia i przyrzą-
dy optyczne, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów 
medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [kom-
putery pokładowe], Czujniki, detektory i instrumenty moni-
torujące, Wykrywacze [detektory], Zegarki inteligentne, Wy-
krywacze [detektory] przedmiotów metalowych, 45 Usługi 
agencji detektywistycznych, Usługi detektywistyczne, 
Usługi detektywów sklepowych, Usługi doradcze w zakre-
sie usług detektywistycznych, Dochodzenia prowadzone 
przez detektywów, Usługi wykrywania urządzeń podsłu-
chowych wykorzystywanych do prowadzenia inwigilacji, 
podsłuchów, miniaturowych kamer, ukrytych dyktafonów, 
lokalizatorów GPS.

(210) 531818 (220) 2021 07 21
(731) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) B-PAC
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, Kosmetyki, Olejki 
eteryczne, Olejki toaletowe, Preparaty toaletowe, 5 Pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Preparaty 
lecznicze, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Leki dla ludzi, 
Leki wzmacniające, Leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, Odżywcze suplementy diety, Dodatki 
dietetyczne, Dodatki homeopatyczne, Dodatki witami-
nowe, Dodatki odżywcze, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witami-
nowe w płynie, Dodatki dietetyczne w formie napojów, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawie-
rające dodatki odżywcze, Ziołowe dodatki dietetyczne 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy 
żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy prebio-
tyczne, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniają-
ce suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, 
Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy diety, 
Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy dietetycz-
ne i odżywcze, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, 
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety składające się z witamin, Nutraceutyki do stosowa-
nia jako suplementy diety, Ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Napo-
je witaminizowane, Napoje dla niemowląt, Herbata zioło-
wa [napoje lecznicze], Woda termalna, Herbata lecznicza, 
Preparaty diagnostyczne.

(210) 531822 (220) 2021 07 20
(731) ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EKOGROSZEK EXTRA POWER + Ekogroszek dla 
wybranych!

(531) 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04, 24.17.05
(510), (511) 4 Węgiel.

(210) 531845 (220) 2021 07 22
(731) Oy Martinex Ab, Raisio, FI
(540) (znak słowny)
(540) TRAF w 10
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, Oprogramowanie gier, 28 Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Gry planszowe, Układanki [puzzle], Elektronicz-
ne gry planszowe, 41 Teleturnieje, Zapewnianie gier, Usługi 
gier on-line, Produkcja programów telewizyjnych, Usługi gier 
w postaci programów telewizyjnych.

(210) 531859 (220) 2021 07 21
(731) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ubezpieczenia mają adres - Unilink
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 531875 (220) 2021 07 21
(731) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ubezpieczenia mają swój adres - Unilink
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 532011 (220) 2021 07 27
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroUrso
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety, preparaty farmaceu-
tyczne.

(210) 532051 (220) 2021 07 26
(731) FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZAPŁATOMAT
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe jako elektro-
niczna platforma finansowa, która obsługuje wiele rodzajów 
transakcji płatniczych na urządzeniu mobilnym, aplikacje 
komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputero-
we umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości 
błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramo-
wanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich 
wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedial-
nych (MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów 

wideo, wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych 
(SMS), udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików 
między użytkownikami i sygnalizacji obecności użytkowni-
ka, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunika-
cyjne są udostępniane użytkownikom w ramach jednego 
graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka ko-
munikacja bazująca na tych funkcjach jest przesyłana za po-
średnictwem Internetu, 35 Reklama, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w za-
kresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż oprogra-
mowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania da-
nych, 36 Usługi finansowe, usługi w zakresie elektronicznego 
obrotu finansowego, usługi monetarne, handel walutami 
i wymiana walut, obsługa płatności, transakcje finansowe, 
działalność bankowa, bankowość domowa [home banking], 
bankowość internetowa, usługi w zakresie przelewów elek-
tronicznych, skomputeryzowane usługi finansowe, skompu-
teryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi 
doradcze w zakresie inwestycji i finansów, udzielanie infor-
macji finansowych, udzielanie informacji dotyczących usług 
finansowych, analizy finansowe, ściąganie wierzytelności.

(210) 532073 (220) 2021 07 28
(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI 

ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON  
& PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi, GR

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clinéa

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki do opalania, Kosmetyki, Balsamy do opa-
lania, Żele do opalania, Kremy do opalania, Preparaty przeciw-
słoneczne z filtrem ochronnym, Kremy i balsamy do opalania, 
Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Emulsje z filtrem przeciw-
słonecznym [do użytku kosmetycznego], Sztyfty przeciwsło-
neczne, Produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, 
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Mleczko po opalaniu, Środki nawilżające po opalaniu, Balsamy 
po opalaniu, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycz-
nych, Olejki do opalania [kosmetyki], Produkty perfumeryjne, 
Mydła w kostce, Mydła w płynie, Kosmetyki do makijażu twa-
rzy, Krem pod oczy, Szminki w kremie do ust, Kremy do twarzy 
do użytku kosmetycznego, Płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, 
Maski do twarzy, Kremy pod prysznic, Żele pod prysznic, Piana 
do kąpieli, Balsamy do ciała, Emulsje do ciała, Kremy do ciała, 
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Preparaty kosme-
tyczne do złuszczania naskórka, Olejki do ciała i twarzy, Kremy 
do rąk, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Nieleczni-
cze serum do skóry, Serum pielęgnacyjne, Nawilżacze do ciała, 
Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Maseczki nawilżające 
do skóry, Produkty nawilżające przeciwdziałające starzeniu się 
skóry, Produkty nawilżające przeciw starzeniu się do użytku 
jako kosmetyki, Nawilżacze skóry, Preparaty do demakijażu, 
Kremy do demakijażu, Żele do demakijażu, Płyny kosmetyczne 
do demakijażu, Mleczka do demakijażu, Chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, Oczyszczające maseczki 
do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami 
oczyszczającymi do twarzy, Dezodoranty i antyperspiranty, Pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Korektory do wgłębień 
i zmarszczek, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi do twa-
rzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
Maseczki do twarzy.

(210) 532120 (220) 2021 07 28
(731) INTERHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IH

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 37 Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk 
i sklepów targowych, Budownictwo podwodne, Budownictwo 
portowe, Informacja o naprawach, Instalacja, konserwacja i na-
prawa maszyn, Izolowanie budynków, Wynajem sprzętu bu-
dowlanego, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Projektowanie 
budowlane, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie bu-
downictwa, Opracowywanie projektów technicznych.

(210) 532155 (220) 2021 07 30
(731) KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozerki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO CIRCLE

(531) 24.15.15, 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, papier samoprzylepny, karton, tektu-
ra, etykiety z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety 
drukowane, nalepki, naklejki, etykiety [owijki] na butelki z pa-
pieru lub kartonu, Opakowania do butelek z tektury, karto-
nu lub papieru, Folie ze zregenerowanej celulozy do celów 
pakunkowych, Pudła i pudełka z kartonu, tektury lub papie-
ru, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, obwoluty 
pakunkowe, tuby pakunkowe i torby pakunkowe z papieru, 
kartonu lub tektury, Folia opakowaniowa, materiał pakun-
kowy z papieru lub kartonu, opakowania na żywność, to-
rebki z papieru na artykuły żywnościowe, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, papier na artykuły spożyw-
cze, papierowe pojemniki do żywności na wynos, chłonne 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, folia, 
folia do pakowania prezentów, folia spożywcza, folia z two-
rzyw sztucznych do pakowania żywności, folie do pakowa-
nia artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych 
do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domo-
wym, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, Folia z octanu celulozy do zawijania, plastiko-
we torebki do przechowywania żywności do użytku domo-
wego, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pa-
kowania żywności, materiały opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych do kanapek, papierowe torebki na kanapki, torby 
papierowe do użytku przy pieczeniu, utrzymujące wilgoć 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, worki 
na śmieci, worki do koszy na śmieci, worki na śmieci wyko-
nane z papieru lub z tworzyw sztucznych, papier do piecze-
nia, pergamin do pieczenia, torebki do pieczenia z tworzyw 
sztucznych, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, torby 
papierowe na zakupy, klamerki, klipsy do papieru, folie z bą-
belkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, materia-
ły opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru 
lub kartonu, torby papierowe, torebki do pakowania [ko-
perty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki 
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych.

(210) 532158 (220) 2021 07 30
(731) MATKOWSKI DAMIAN TARGET CREATORS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC TARGETS CREATORS

(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 13 Tarcze strzelnicze do użytku wojskowego, 
Tarcze ochronne przystosowane do broni palnej, 25 Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, 
28 Artykuły i sprzęt sportowy, Tarcze elektroniczne, Tar-
cze łucznicze, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, 
rozrywki, sportu i kultury, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 532191 (220) 2021 07 30
(731) POLSKIE DOMY SENIORALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nowy Dwór Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT36/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 45

(540) SILVER RESIDENCE MODLIN

(531) 01.01.01, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody, Usługi saun, 
Usługi spa, Opieka psychologiczna, Domy opieki nad starszy-
mi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Fizjoterapia, 
Masaż, Opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 532218 (220) 2021 08 01
(731) POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE SPÓŁKA 

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

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Oleje przemysłowe i tłusz-
cze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wią-
żące, paliwa w tym spirytus silnikowy, Materiały oświetlenio-
we, świece i knoty do oświetlenia, Węgiel jako paliwo, Węgiel 
brunatny, Węgiel kamienny, Węgiel drzewny, Paliwa stałe 
z węgla kamiennego, Torf, Torf brykietowy, Ropa naftowa, 
Gaz ziemny, Koks, Ropa naftowa surowa i rafinowana, Paliwa 
jądrowe, Produkty rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych, 
Paliwa gazowe, 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowla-
ne materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, Materiały metalowe do budowy szlaków kolejo-
wych, Przewody nieelektryczne i przewody drutowe z meta-
li nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, Pojedyncze 
drobne wyroby metalowe, Rury i rurki metalowe, Kasy pan-
cerne, Rudy jako kruszce, Metalowe elementy konstrukcyjne, 
Gotowe wyroby metalowe, Rudy metali, Rudy toru, Rudy że-
laza, Rudy metali nieżelaznych, Rudy miedzi, Rudy cynkowo- 
ołowiowe, Rudy uranu, Drut metalowy [metale nieszlachet-
ne], Metale nieszlachetne i ich stopy w tym stal nierdzewna, 
Drobne wyroby metalowe, 7 Elektrownia, Elektryczne gene-
ratory dieslowe, Generatory elektryczne do stosowania w sy-
tuacjach awaryjnych, Generatory prądu, Roboty przemysło-
we, Roboty do zastosowania w przemyśle, Obrotowe maszy-
ny elektryczne, Automaty sprzedające, 9 Urządzenia i przy-
rządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, foto-
graficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów 
dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy elektryczne przewo-
dzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, 
Urządzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku 
i obrazu, Magnetyczne nośniki danych, Płyty i dyski z nagra-
niami, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu-
cenie monety, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane 
i komputery, Aparatura rozdzielcza i sterownicza energii 
elektrycznej, Izolowane druty i przewody elektryczne, Instru-
menty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze, nawi-
gacyjne, Systemy do sterowania procesami przemysłowymi, 
Programy komputerowe do sterowania procesami przemy-
słowymi, Optyczne nośniki informacji, 11 Generatory jądro-
we, Instalacje do elektrowni jądrowych, Instalacje do obróbki 
moderatorów jądrowych i paliwowych, Reaktory jądrowe, 

Urządzenia do kogeneracji nuklearnej, Zbiorniki reaktora, In-
stalacje przemysłowe do filtrowania cieczy, Instalacje oczysz-
czania ścieków, 16 Tektura, Artykuły papiernicze do pisania, 
Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Druki, Materiały intro-
ligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne, 
Książki, Gazety, Czasopisma, Periodyki, Druki akcydensowe, 
Albumy, Broszury, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały szkoleniowe, 35 Usługi organizowania 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Księ-
gowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsię-
biorstwa, Księgowość administracyjna, Usługi reklamy, Usłu-
gi zarządzania w działalności handlowej, Usługi administro-
wania w działalności handlowej, Usługi prac biurowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, komisowej towarów 
z branży energetycznej, paliwowej i budowlanej, Usługi 
sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych w systemie 
sieciowym, Usługi sprzedaży pojazdów samochodowych 
i motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów 
samochodowych, części i akcesoriów do pojazdów samo-
chodowych i motocykli, Usługi agentów handlowych zajmu-
jących się sprzedażą paliw, rud, metali, chemikaliów przemy-
słowych, drewna, materiałów budowlanych, maszyn, urzą-
dzeń przemysłowych, statków, samolotów, mebli, artykułów 
gospodarstwa domowego, drobnych wyrobów metalo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej półproduktów i odpadów 
pochodzenia nierolniczego, Usługi sprzedaży złomu, Usługi 
sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Usługi sprzedaży hurtowej metali 
i rud metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitar-
nego, wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, wyrobów che-
micznych, Usługi sprzedaży hurtowej obrabiarek, maszyn 
wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, inżynierii 
wodnej i lądowej, Usługi sprzedaży hurtowej komputerów, 
urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, części elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży maszyn i urządzeń dla przemysłu, 
handlu i nawigacji, Usługi wynajmu maszyn i urządzeń sta-
nowiących nośniki reklamowe, Usługi pozyskiwania, syste-
matyzacji danych do komputerowych baz danych, Usługi 
wyszukiwania informacji w plikach komputerowych i wyszu-
kiwania w komputerowych bazach danych, Usługi kompute-
rowego zarządzania plikami i sortowania danych w bazach 
komputerowych, Usługi elektronicznego magazynowania 
danych lub dokumentów, Usługi rachunkowo-księgowe, 
Usługi badania rynku i opinii publicznej, Usługi doradztwa 
w działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi zarządzania 
i kierowania w działalności gospodarczej, Usługi zarządzania 
holdingami, Usługi doradztwa w zarządzaniu i kierowaniu 
holdingami, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, Usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, 
Usługi publikowania tekstów reklamowych, Usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, 36 Finansowanie bu-
dów inżynierii lądowej, Finansowanie działalności przemy-
słowej, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Usługi 
budowlane, Usługi naprawy maszyn, urządzeń i budynków, 
Usługi instalacyjne, Usługi górnictwa, Usługi robót wydo-
bywczych w górnictwie, Usługi górnictwa surowców ener-
getycznych, Usługi górnictwa węgla kamiennego i brunat-
nego, Usługi górnictwa torfu, Usługi górnictwa ropy nafto-
wej i gazu ziemnego, Usługi górnictwa rud uranu i toru, 
Usługi górnictwa surowców innych niż energetyczne, Usługi 
górnictwa rud metali, rud żelaza, rud metali nieżelaznych, 
rud miedzi, rud cynkowo - ołowiowych, Usługi poboru wody, 
Usługi instalowania, naprawy, konserwacji silników i turbin, 
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z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i moto-
cyklowych, Usługi instalowania, naprawy, konserwacji ma-
szyn ogólnego przeznaczenia, Usługi instalowania, naprawy, 
konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa, Usługi 
instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników 
elektrycznych, prądnic i transformatorów, Usługi instalowa-
nia, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej 
i sterowniczej, Usługi instalowania, naprawy, konserwacji in-
strumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, ba-
dawczych, testujących, nawigacyjnych, Usługi przygotowy-
wania terenu pod budowę, rozbiórki i burzenia obiektów 
budowlanych, Usługi robót ziemnych, Usług wykonywania 
wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Usługi 
wznoszenia kompletnych budynków i budowli lub ich czę-
ści, Usługi budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
Usługi wykonywania robót ogólnobudowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków, Usługi wykonywania robót 
ogólnobudowlanych obiektów mostowych, przesyłowych 
obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, 
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, rozdzielczych 
obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych, obiektów górniczych i produkcyj-
nych, obiektów inżynierskich, Usługi wykonywania robót bu-
dowlanych montażu i wznoszenia budynków i budowli 
z elementów prefabrykowanych, Usługi wykonywania kon-
strukcji i pokryć dachowych, Usługi wykonywania robót bu-
dowlanych drogowych, Usługi budowy dróg kołowych i szy-
nowych, Usługi robót nawierzchniowych dla potrzeb budo-
wy obiektów sportowych, Usługi budowy portów morskich, 
Usługi wykonywania specjalistycznych robót budowlanych, 
Usługi stawiania rusztowań, Usługi robót związanych z fun-
damentowaniem, wznoszeniem konstrukcji stalowych, Usłu-
gi wykonywania robót budowlanych murarskich, Usługi wy-
konywania instalacji budowlanych, elektrycznych, Usługi 
wykonywania instalacji elektrycznych budynków i budowli, 
Usługi wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyj-
nych, Usługi instalowania dźwigów osobowych i towaro-
wych oraz ruchomych schodów, Usługi wykonywania robót 
budowlanych izolacyjnych, Usługi wykonywania instalacji 
cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, Usługi wy-
konywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyj-
nych, Usługi wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych, 
Usługi wykonywania instalacji gazowych, Usługi wykonywa-
nia instalacji budowlanych, Usługi wykonywania robót bu-
dowlanych wykończeniowych, tynkowania, zakładania sto-
larki budowlanej, Usługi wykładania podłóg i ścian, Usługi 
posadzkarstwa, Usługi tapetowania i oblicowywania ścian, 
Usługi malowania i szklenia, Usługi wynajmu sprzętu budow-
lanego i burzącego, maszyn i urządzeń budowlanych, Usługi 
wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą ope-
ratorską, Usługi naprawy i konserwacji pojazdów samocho-
dowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i do-
mowego, Usługi sprzątania i czyszczenie obiektów, Budowa 
budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa bu-
dynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa elektrowni, 
Budowa elektrowni jądrowych, Budowa fundamentów, Bu-
dowa infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa kotłów 
nuklearnych, Budowa reaktorów jądrowych, Budowa zakła-
dów wzbogacania uranu, Demontaż energetycznych linii 
przesyłowych, Nadzór budowlany, Przygotowywanie terenu 
pod budowę, Rozbiórka budynków, Rozbiórka konstrukcji, 
Zarządzanie projektem budowy, 39 Usługi transportowe, 
Usługi pakowania i składowania towarów, Usługi organizo-
wania podróży, Usługi zaopatrywania w energię elektryczną, 
gaz i wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi dystrybucji energii elektrycznej, Usługi przesy-
łania energii elektrycznej, Usługi dystrybucji paliw gazowych 

w systemie sieciowym, Usługi dystrybucji ciepła jako pary 
wodnej i gorącej wody, Usługi zaopatrywania w wodę, dys-
trybucji wody, Usługi pomocy drogowej, Usługi holowania, 
Usługi transportu: transportu lądowego, rurociągowego, 
wodnego, transportu drogowego towarów, transportu dro-
gowego towarów pojazdami specjalizowanymi, transportu 
wodnego morskiego i przybrzeżnego, transportu morskie-
go, transportu wodnego śródlądowego, transportu lotnicze-
go, Usługi przeładunku, Usługi magazynowania i przecho-
wywania towarów, Usługi magazynowania i przechowywa-
nia towarów w portach morskich, magazynowania i prze-
chowywanie towarów w portach śródlądowych, Usługi 
przeładunku towarów w portach morskich, śródlądowych, 
Usługi agencji transportowych, Usługi morskich agencji 
transportowych, Usługi śródlądowych agencji transporto-
wych, Usługi organizowania turystyki, Usługi pośredników 
turystyki, Usługi agentów turystycznych, Usługi pocztowe, 
Usługi dostarczania przesyłek, Usługi dystrybucji przesyłek, 
paczek, gazet, listów, korespondencji, Usługi kurierskie, Usłu-
gi wynajmu samochodów osobowych, środków transportu, 
środków transportu lądowego, wodnego, lotniczego, 
40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elek-
trycznej, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elek-
trycznej w elektrowni jądrowej, Usługi obróbki materiałowej, 
Usługi brykietowania, Usługi produkcji brykietów i paliw sta-
łych z węgla kamiennego i brunatnego, Usługi odzyskiwania 
węgla kamiennego z hałd, Usługi wzbogacania brykietowa-
nia torfu, Usługi poligraficzne, Usługi drukarskie, Usługi dru-
kowania litograficznego i offsetowego, Usługi drukowania 
rysunków i gazet, Usługi introligatorskie, Usługi wytwarzania 
koksu, Usługi koksowania węgla, Usługi wytwarzania i prze-
twarzania produktów koksowania węgla, Usługi wytwarza-
nia i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, Usługi 
wytwarzania i przetwarzania paliw jądrowych, Usługi obrób-
ki metali i nakładania powłok na metale, obróbki mechanicz-
nej elementów metalowych, Usługi gospodarowania odpa-
dami, Usługi przetwarzania odpadów, Usługi recyklingu od-
padków i odpadów, spalania i niszczenia odpadów, przetwa-
rzania odpadów metalowych i niemetalowych, włączając 
wyroby wybrakowane, Usługi wytwarzania energii elektrycz-
nej, gazu, ciepła jako pary wodnej i gorącej wody, Usługi wy-
twarzania paliw gazowych, Usługi uzdatniania wody, 41 Usłu-
gi organizowania targów związanych z kulturą, rozrywką 
i edukacją, Usługi nauczania, kształcenia, rozrywki, Usługi 
sportowe i kulturalne, Usługi wydawnicze, Usługi wydawania 
książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych, na-
grań dźwiękowych, Usługi publikowania książek, tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Usługi publikacji elektronicznych  
on-line, książek i periodyków, Usługi edukacji, Usługi szkol-
nictwa zawodowego i technicznego, Usługi kształcenia usta-
wicznego dorosłych, Usługi kształcenia i nauczania, Usługi 
kultury fizycznej, Usługi organizowania zawodów sporto-
wych, Usługi wynajmowania stadionów i obiektów sporto-
wych, 42 Usługi projektowania technicznego związane 
z elektrowniami, Usługi wykonywania badań naukowych 
i technicznych oraz ich projektowanie, Usługi wykonywania 
badań i analiz przemysłowych, Usługi projektowania i rozwo-
ju komputerowego sprzętu i oprogramowania, Usługi repro-
dukcji zapisanych nośników informacji i komputerowych 
nośników informacji, Usługi doradztwa w zakresie sprzętu 
komputerowego, Usługi aktualizacji, instalacji, konserwacji, 
powielania, projektowania, wypożyczania oprogramowania 
komputerowego i systemów komputerowych, Usługi edycji 
oprogramowania komputerowego, Usługi wykonywania 
prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodni-
czych i technicznych, nauk matematyczno-fizycznych 
i astronomii, nauk chemicznych, nauk o Ziemi, nauk biolo-
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gicznych i środowiska naturalnego, nauk leśnych, rolniczych 
i weterynaryjnych i nauk technicznych, Usługi projektowania 
budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, Usługi 
geologiczno-poszukiwawczo-rozpoznawcze, Usługi wyko-
nywania ekspertyz geologicznych, Usługi poszukiwań geo-
logicznych, Usługi wykonywania badań geologicznych oraz 
wykonywania badań i analiz technicznych, 44 Usługi me-
dyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi higieny i troski o urodę 
ludzi i zwierząt, Usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, Usługi upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
Usługi upraw roślin przemysłowych, Usługi upraw warzyw, 
specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich, 
upraw grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, 
Usługi szkółkarstwa roślin sadowniczych i ozdobnych, Usługi 
szkółkarstwa leśnego, Usługi gospodarki leśnej, Usługi szpi-
tali, klinik medycznych, lecznic, Usługi opieki zdrowotnej, 
Usługi pomocy społecznej, Usługi ochrony zdrowia ludzkie-
go, Usługi stomatologiczne, 45 Usługi ochrony mienia i osób, 
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, Usługi doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, Usługi ochrony cywilnej, Usłu-
gi prawne, Usługi mediacji i arbitrażu, Usługi monitoringu 
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Usługi li-
cencjonowania programów komputerowych, Usługi kontroli 
fabryk dla celów bezpieczeństwa, Usługi gaszenia pożarów.

(210) 532265 (220) 2021 07 30
(731) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) stori
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej na-
stępujących towarów: podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Drabiny i rusztowania, z metalu, Drobne wyroby me-
talowe, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Rury, 
rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym za-
wory, metalowe, Skarbce i sejfy, z metalu, Statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Maszyny i urządzenia rolni-
cze, ogrodnicze i leśne, Urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, Pompy, kompresory i dmuchawy, Obrabiar-
ki, Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, 
Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, 
Sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące 
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, Alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura i urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządze-
nia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaź-
niki i kontrolery, Sterowniki urządzeń i oprogramowania 
wbudowanego w urządzenia, Urządzenia audio i odbiorniki 
radiowe, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządze-
nia do monitorowania, Urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Urządzenia peryferyjne do-
stosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami 
inteligentnymi, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji in-
stalacji wodnych i gazowych, Dekoracyjne fontanny, systemy 
do nawadniania i irygacji, Filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, Instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdat-
niania wody, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządze-

nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, 
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz ar-
matura wodno-kanalizacyjna, Kominki, Łaźnie parowe, sauny 
i wyposażenie spa, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Palniki, bojlery i podgrzewacze, Piekarniki i piece przemy-
słowe (nie do żywności i napojów), Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Systemy HVAC (ogrzewa-
nie, wentylacja i klimatyzacja), Sprzęt do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, 
Urządzenia do oczyszczania gazu, Urządzenia do ogrzewa-
nia i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania 
się, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały 
elektroizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające 
przed ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, Giętkie 
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz 
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 
Materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, 
Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrują-
ce, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drew-
no i sztuczne drewno, Kamień, skała, glina i minerały, Nieme-
talowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Rury sztywne 
i zawory do nich, niemetalowe, Statuetki i dzieła sztuki wyko-
nane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, Beczki 
i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Ko-
sze niemetalowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra 
(srebrzone szkło), Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble ogrodowe i akcesoria do mebli ogrodowych, 
Mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, Mo-
cowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, Niemeta-
lowe elementy złączne, Osprzęt do drzwi, bram i okien, nie-
metalowy, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemeta-
lowe, Ramy, Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, Skrzynki 
na listy niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Żaluzje 
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Zam-
ki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników nieme-
talowe, Zawory, niemetalowe, Aparatura do aromatyzowania 
powietrza, Kosze na śmieci, Przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Sta-
tuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany, 
terakoty i szkła, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące 
półproduktem, Donice na rośliny, Dysze do węży, Konewki, 
Kosze na rośliny, Misy na rośliny, Osłony niepapierowe na do-
niczki, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie 
kwiatów], Podstawki do doniczek, Pojemniki do przesadza-
nia roślin, Pojemniki na kompost do użytku domowego, Po-
jemniki na kwiaty, Rękawice ogrodnicze, Sitka do konewek, 
Spryskiwacze, Stojaki na kwiaty, Strzykawki do roślin, Szczotki 
do trawników, Tace do wysiewu nasion, Terraria domowe 
[uprawa roślin], Uchwyty na doniczki na kwiaty, Wazony, Zra-
szacze, Markizy, Hamaki, Plandeki, Namioty, Daszki niemeta-
lowe, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i kuchenne 
artykuły tekstylne, Pokrowce i narzuty na meble, Tekstylne 
artykuły kąpielowe, Zasłony, Materiały do pokrywania pod-
łóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Dywany, 
chodniki i maty, Pokrycia ścian i sufitów, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek, Akcesoria do pływa-
nia, Instalacje i konstrukcje do zabawy, Place zabaw i domki 
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do zabawy, w tym w formie modułów, Urządzenia na place 
zabaw, Wyposażenie do zabawy na zewnątrz, Urządzenia 
do zabaw na zewnątrz, Części, elementy wyposażenia i akce-
soria do instalacji i konstrukcji do zabaw, Rusztowania i sieci 
do wspinaczki, Trampoliny, Huśtawki, Piaskownice, Drabin-
ki do wspinania się, Konstrukcje wspinaczkowe, Karuzele, 
Zjeżdżalnie, Urządzenia do zabawy na sprężynach, Bujaki, 
Równoważnie, Tory przeszkód, Drążki, Konie na biegunach, 
Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Sprzęty do zabaw 
w postaci: deskorolek, samochodów zabawkowych z peda-
łami, rowerków trzykołowych (zabawki), rowerków biego-
wych (zabawki), naczep (części zabawek), Dmuchane base-
ny kąpielowe, Baseny do zabawy, Brodziki, Nadmuchiwane 
akcesoria unoszące się na wodzie, Zabawki edukacyjne dla 
niemowląt, Maty dla niemowląt, Wielofunkcyjne stoliki dla 
dzieci [zabawki], Artykuły sportowe i gimnastyczne, Darń 
naturalna, Drzewa i produkty leśne, Kwiaty, Nasiona, cebulki 
i rozsady do hodowli roślin, Płody rolne i z akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i leśne, Rośliny.

(210) 532266 (220) 2021 07 30
(731) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) storee
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej na-
stępujących towarów: podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Drabiny i rusztowania, z metalu, Drobne wyroby me-
talowe, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Rury, 
rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym za-
wory, metalowe, Skarbce i sejfy, z metalu, Statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Maszyny i urządzenia rolni-
cze, ogrodnicze i leśne, Urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, Pompy, kompresory i dmuchawy, Obrabiar-
ki, Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, 
Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, 
Sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące 
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, Alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura i urządzenia do stero-
wania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządze-
nia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaź-
niki i kontrolery, Sterowniki urządzeń i oprogramowania 
wbudowanego w urządzenia, Urządzenia audio i odbiorniki 
radiowe, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządze-
nia do monitorowania, Urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Urządzenia peryferyjne do-
stosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami 
inteligentnymi, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji in-
stalacji wodnych i gazowych, Dekoracyjne fontanny, systemy 
do nawadniania i irygacji, Filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, Instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdat-
niania wody, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, 
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz ar-
matura wodno-kanalizacyjna, Kominki, Łaźnie parowe, sauny 

i wyposażenie SPA, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Palniki, bojlery i podgrzewacze, Piekarniki i piece przemy-
słowe (nie do żywności i napojów), Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Systemy HVAC (ogrzewa-
nie, wentylacja i klimatyzacja), Sprzęt do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, 
Urządzenia do oczyszczania gazu, Urządzenia do ogrzewa-
nia i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania 
się, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały 
elektroizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające 
przed ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, Giętkie 
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz 
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 
Materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, 
Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrują-
ce, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drew-
no i sztuczne drewno, Kamień, skała, glina i minerały, Nieme-
talowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Rury sztywne 
i zawory do nich, niemetalowe, Statuetki i dzieła sztuki wyko-
nane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, Beczki 
i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Ko-
sze niemetalowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra 
(srebrzone szkło), Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble ogrodowe i akcesoria do mebli ogrodowych, 
Mocowania, konektory i uchwyty do kabli, niemetalowe, Mo-
cowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe, Niemeta-
lowe elementy złączne, Osprzęt do drzwi, bram i okien, nie-
metalowy, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemeta-
lowe, Ramy, Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, Skrzynki 
na listy niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Żalu-
zje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 
Zamki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników 
niemetalowe, Zawory, niemetalowe, Aparatura do aromaty-
zowania powietrza, Kosze na śmieci, Przybory do użytku do-
mowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarza-
nia szczotek, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z porcelany, terakoty i szkła, Zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne, będące półproduktem, Donice na rośliny, Dysze do węży, 
Konewki, Kosze na rośliny, Misy na rośliny, Osłony niepapiero-
we na doniczki, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [ukła-
danie kwiatów), Podstawki do doniczek, Pojemniki do prze-
sadzania roślin, Pojemniki na kompost do użytku domowe-
go, Pojemniki na kwiaty, Rękawice ogrodnicze, Sitka do ko-
newek, Spryskiwacze, Stojaki na kwiaty, Strzykawki do roślin, 
Szczotki do trawników, Tace do wysiewu nasion, Terraria 
domowe [uprawa roślin], Uchwyty na doniczki na kwiaty, 
Wazony, Zraszacie, Markizy, Hamaki, Plandeki, Namioty, Dasz-
ki niemetalowe, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa 
i kuchenne artykuły tekstylne, Pokrowce i narzuty na meble, 
Tekstylne artykuły kąpielowe, Zasłony, Materiały do pokry-
wania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 
Dywany, chodniki i maty, Pokrycia ścian i sufitów, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wy-
posażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Akcesoria 
do pływania, Instalacje i konstrukcje do zabawy, Place zabaw 
i domki do zabawy, w tym w formie modułów, Urządzenia 
na place zabaw, Wyposażenie do zabawy na zewnątrz, Urzą-
dzenia do zabaw na zewnątrz, Części, elementy wyposażenia 
i akcesoria do instalacji i konstrukcji do zabaw, Rusztowania 
i sieci do wspinaczki, Trampoliny, Huśtawki, Piaskownice, Dra-
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binki do wspinania się, Konstrukcje wspinaczkowe, Karuzele, 
Zjeżdżalnie, Urządzenia do zabawy na sprężynach, Bujaki, 
Równoważnie, Tory przeszkód, Drążki, Konie na biegunach, 
Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Sprzęty do zabaw 
w postaci: deskorolek, samochodów zabawkowych z peda-
łami, rowerków trzykołowych (zabawki), rowerków biego-
wych (zabawki), naczep (części zabawek), Dmuchane base-
ny kąpielowe, Baseny do zabawy, Brodziki, Nadmuchiwane 
akcesoria unoszące się na wodzie, Zabawki edukacyjne dla 
niemowląt, Maty dla niemowląt, Wielofunkcyjne stoliki dla 
dzieci [zabawki], Artykuły sportowe i gimnastyczne, Darń 
naturalna, Drzewa i produkty leśne, Kwiaty, Nasiona, cebulki 
i rozsady do hodowli roślin, Płody rolne i z akwakultury, pro-
dukty ogrodnicze i leśne, Rośliny.

(210) 532438 (220) 2021 08 06
(731) LIFE CARE GL + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowny)
(540) LifeCare
(510), (511) 10 Wyroby medyczne zawarte w tej klasie, Ci-
śnieniomierze, Termometry, Inhalatory, Poduszki i materace 
ortopedyczne i przeciwodleżynowe, Przyrządy do masażu, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów me-
dycznych i sprzętu do rehabilitacji.

(210) 532453 (220) 2021 08 06
(731) KOROLCZUK KATARZYNA, KOROLCZUK CEZARY K&C 

SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani K. pączkarnia

(531) 08.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Pączki, Donuty, Wyroby cukiernicze i piekar-
nicze, Słodycze, Torty, Ciasta, Ciastka, Tarty, Wyroby czeko-
ladowe i czekoladopodobne, Lody, Sorbety, Sosy do lodów, 
Pieczywo, Chleb, bułki, Słodkie bułki, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, 43 Usługi pączkarni, cukierni, lo-
dziarni, kawiarni, barów kawowych, Dostawa pączków, wy-
robów cukierniczych i napojów, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi gastronomiczne związane z po-
dawaniem potraw i napojów w pączkarniach, cukierniach, 
lodziarniach, kawiarniach, barach i restauracjach (stałych 
i mobilnych), Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 532515 (220) 2021 08 09
(731) PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA KOLEJ

(531) 05.03.13, 05.03.14, 18.01.11, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Ener-
gia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, 9 Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Panele słoneczne, 
Baterie słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecz-
nej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowol-
taiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Instala-
cje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Maszyny do rozprowadzania energii 
elektrycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, Urządze-
nia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urzą-
dzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, 
16 Artykuły papiernicze do pisania, Biuletyny informacyjne, Bro-
szury, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Drukowane 
materiały edukacyjne, Drukowane raporty z badań, Kalendarze, 
Kalendarze drukowane, Kalendarze ścienne, Kalendarze spotkań 
[agendy], Kartki do korespondencji, Kartki do notowania, Koperty, 
Książki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, Notesy, Notatniki, Papier fir-
mowy, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki [czasopisma], 
Periodyki drukowane, Podręczniki, Podręczniki edukacyjne, Pa-
pierowe wyroby promocyjne, Podręczniki instruktażowe, Porad-
niki [podręczniki], Prospekty, Przyrządy do pisania, Przylepne kart-
ki na notatki, Terminarze, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Administrowanie dotyczące marketingu, Admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie 
programami członkowskimi, Analiza cen, Analiza danych bizneso-
wych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Badania ryn-
kowe, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące rekla-
my, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Gromadzenie danych, Gromadzenie in-
formacji dla firm, Opracowywanie statystyk biznesowych i infor-
macji handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie wyda-
rzeń promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Produk-
cja nagrań wideo do celów reklamowych, Prognozy i analizy eko-
nomiczne, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materia-
łów i tekstów reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i promocyjnych, Udostępnianie informacji 
biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji 
na temat działalności gospodarczej, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, Usługi 
public relations, Usługi reklamowe, Usługi w zakresie informacji 
handlowej, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
usług, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
36 Sponsorowanie imprez kulturalnych, Sponsorowanie i patro-
nat finansowy, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Ad-
ministrowanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami, Analiza 
inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Monitorowanie wyników 
inwestycji, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi do-
radcze związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem fundu-
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szy publicznych, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Pozyskiwanie inwestycji 
finansowych, Opieka nad inwestycjami, Finansowanie inwestycji, 
Doradztwo inwestycyjne, Inwestycje przemysłowe, Organizowa-
nie inwestycji, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi 
w zakresie zarządzania inwestycjami, 38 Agencje informacyjne, 
Elektroniczna transmisja danych, Emisja filmów za pośrednic-
twem internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem in-
ternetu, Podcasting, Przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług on-line i internetu, Przesyłanie webcastów, 
Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie danych za pośrednictwem 
telekomunikacji, Telekonferencje, Telekonferencje audio, Usługi 
agencji prasowych, Usługi elektronicznej transmisji danych, Za-
pewnianie dostępu do danych za pośrednictwem internetu, Za-
pewnianie dostępu do baz danych on-line, Zapewnianie dostępu 
do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, 39 Transport kolejowy, Transport pasażer-
ski koleją, Transport towarów koleją, Rezerwacja biletów kolejo-
wych, Dostawa towarów drogą kolejową, Usługi transportu kole-
jowego pasażerskiego, Organizowanie transportu kolejowego 
pasażerów, Usługi kolejowego transportu towarowego, Rezerwa-
cja miejsc na transport kolejowy, Usługi w zakresie organizowania 
transportu kolejowego, Usługi w zakresie dystrybucji ładunków 
drogą kolejową, Organizowanie transportu pasażerskiego drogą 
powietrzną, morską oraz koleją, Organizowanie biletów lotni-
czych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, Usługi w zakresie 
dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, Or-
ganizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską, po-
wietrzną i koleją, Dystrybucja i przesyłanie prądu elektrycznego, 
41 Edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii, Edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, Kursy szkoleniowe 
w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe związane z analizą 
systemów, Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Nauczanie 
i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i technologii informacyjnej, Nauczanie na temat ekologii, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organiza-
cja przyjęć, Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja webinariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów oraz warsztatów, Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konferencji i semina-
riów związanych z biznesem, Organizowanie rozrywki, Organizo-
wanie konferencji, Organizowanie zjazdów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Produkcja prezentacji 
audiowizualnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadze-
nie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Pro-
wadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów eduka-
cyjnych z zakresu nauk ścisłych, Prowadzenie seminariów i kon-
gresów, Publikowanie książek, czasopism, Wydawanie biulety-
nów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie nagród 
edukacyjnych, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, 
Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi konsultacyjne w za-
kresie edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane z edu-
kacją inżynieryjną, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi eduka-
cyjne związane z biznesem, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne 

i szkoleniowe związane z bhp, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi edu-
kacyjne dotyczące przemysłu, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostęp-
nianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, 
Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie in-
formacji na temat kongresów, Szkolenie w zakresie inżynierii, 
Szkolenia dotyczące elektroniki, 42 Testowanie i kontrola jakości, 
Badania naukowe, Badania przemysłowe, Badania przemysłowe 
dotyczące transportu, Badania naukowe i technologiczne doty-
czące transportu, Usługi konsultacji i informacji w zakresie badań 
naukowych, przemysłowych, kontroli jakości, Doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów 
energii odnawialnej, Udzielanie informacji związanych z bada-
niami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących 
wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Prowadzenie ba-
dań i opracowywanie projektów technicznych związanych 
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Sporządza-
nie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawcze 
w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie ograni-
czenia emisji CO2.

(210) 532530 (220) 2021 08 10
(731) MEG SIMPLE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) MEGSS
(510), (511) 17 Folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyj-
nych, Folia grzewcza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
folii z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie folii z tworzyw sztucznych do ce-
lów izolacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie folii 
grzewczej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie folii grzewczej, 
37 Montaż folii z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, 
Montaż folii grzewczej, Konserwacja folii z tworzyw sztucznych 
do celów izolacyjnych, Konserwacja folii grzewczej.

(210) 532551 (220) 2021 08 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSKIT stop!

(531) 03.13.07, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty do tępienia szkodników, Środki owa-
dobójcze, Środki odstraszające owady, Środki do zwalczania 
owadów.
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(210) 532560 (220) 2021 08 10
(731) SZKLARCZYK KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC GIRLS CODE

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Torby na odzież sportową, Plecaki [małe], 
Plecaki sportowe, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, Sportowe torby, Torby sportowe, 21 Butelki 
shakery sprzedawane puste, 24 Ręczniki, Tekstylne ręczniki 
do ćwiczeń, Ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, 
25 Legginsy, Staniki sportowe, Stroje sportowe, Odzież spor-
towa, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Blu-
zy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, 
Spodenki, Skarpety sportowe, Skarpety do kostek, Kostiumy 
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Biustonosze spor-
towe pochłaniające wilgoć, Czapki i czapeczki sportowe, 
Czapki sportowe, Komplety sportowe, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Kurtki sportowe, Podkoszulki sportowe, 
Skarpetki sportowe, Spodnie sportowe, Szorty sportowe, 
Topy sportowe do rozgrzewki, Spódniczki do gry w tenisa, 
28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakre-
sie artykułów odzieżowych.

(210) 532561 (220) 2021 08 10
(731) TULILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tulilo Pluszaki i nie tylko...

(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 26.13.01, 24.17.02, 
29.01.13

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami.

(210) 532562 (220) 2021 08 10
(731) PAWLUŚ MICHAŁ, Przysieki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królestwo Wolnych Słowian

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie wyrobów rzemieślniczych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie wyrobów rzemieślni-
czych, 36 Dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Wynajem nieruchomości i majątku, 41 Edukacja [naucza-
nie], Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i śro-
dowiskiem.

(210) 532576 (220) 2021 08 11
(731) BOŚ KACPER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) hulanki
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje.

(210) 532577 (220) 2021 08 11
(731) OKOŃSKI ŁUKASZ FIRMA HANDLOWA, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEXCELLENCE EROTIC SHOP

(531) 02.09.01, 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Gadżety erotyczne, Kulki dopochwowe, 
będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, Przyrządy 
do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, Sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, Sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, Wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
Zabawki erotyczne.

(210) 532580 (220) 2021 08 11
(731) MAYER MARIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER MARIO

(531) 02.01.01, 02.01.30, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Fartuchy fryzjerskie, Peleryny fryzjerskie, 
41 Nauka fryzjerstwa, Prezentacja produktów fryzjerskich 
w celach szkoleniowych, Seminaria edukacyjne w zakresie 
technik fryzjerskich, 44 Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fry-
zjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, 
Usługi fryzjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi 
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu 
fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla 
dzieci, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salo-
nach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.
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(210) 532585 (220) 2021 08 11
(731) ŻYTNICKA MONIKA, Boguszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPOBLU

(531) 03.05.07, 10.03.10, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kwiatami sztucznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kwiatami sztucznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z brokatem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z brokatem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sztucznymi kwiatami w bukietach, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sztucznymi kwiatami w bukietach, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z figurkami z kryształu, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z figurkami z kryształu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z flagami z tworzyw 
sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z flagami 
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z figurkami ceramicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z figurkami ceramicznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami wikliniarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami wikliniarskimi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z żarówkami oświetleniowymi LED, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z żarówkami oświetleniowy-
mi LED, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami 
LED, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami LED, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z pojemnikami na korespondencję, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami na ko-
respondencję, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
szewkami na poduszki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z poszewkami na poduszki, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze skrzynkami drewnianymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze skrzynkami drewnianymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze statuetkami z gipsu, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze statuetkami z gipsu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze świecami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze świecami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze świecznikami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze świecznikami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z taśmą klejącą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z taśmą klejącą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sztuczną trawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sztuczną trawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wazonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wazonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z włóknem poliestrowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z włóknem poliestrowym, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zawieszkami [nie biżuteria ani nie do klu-
czy, kółek lub łańcuszków], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zawieszkami [nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 

ze wstążkami [artykuły pasmanteryjne], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze wstążkami [artykuły pasmanteryjne], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z portfelami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z zawieszkami do breloków do klu-
czy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zawieszkami 
do breloków do kluczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kadzidełkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kadzidełkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z maskami ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z maskami ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze stabilizatorami kolana do celów medycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stabilizatorami kola-
na do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze stabilizatorami łokcia do celów medycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stabilizatorami łok-
cia do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zegarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zegarkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z półkami na żywność, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z półkami na żywność, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wózkami bagażowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wózkami bagażowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dwustronną taśmą przylepną do użytku 
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dwu-
stronną taśmą przylepną do użytku domowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z żetonami i kostkami 
do gry [wyposażenie do gier], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z żetonami i kostkami do gry [wyposażenie 
do gier], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skarbon-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skarbonkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stroikami na świe-
ce, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stroikami 
na świece, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabaw-
kami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami 
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obcinaczami do paznokci, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obcinaczami do paznokci, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z workami na kał, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z workami na kał, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z okularami korekcyjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z okularami korekcyjnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wiatrakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wiatrakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z etui na okulary, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui 
na okulary, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ozdoba-
mi do włosów, wałkami do włosów, artykułami do upinania 
włosów oraz perukami i sztucznymi włosami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ozdobami do włosów, wałkami 
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do włosów, artykułami do upinania włosów oraz perukami 
i sztucznymi włosami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z ramkami do zdjęć, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ramkami do zdjęć, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lampami stojącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lampami stojącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprayami odświeżającymi do pomieszczeń, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprayami odświeżającymi 
do pomieszczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z deskami do krojenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z deskami do krojenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z bidonami [pustymi], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z bidonami [pustymi], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z cukiernicami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z cukiernicami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z durszlakami [przyborami gospodarstwa domo-
wego], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z durszlakami 
[przyborami gospodarstwa domowego], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dywanikami na podłogi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dywanikami na podłogi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dzbankami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dzbankami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z pojemniczkami z gazem do zapal-
niczek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojemniczka-
mi z gazem do zapalniczek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z gąbkami do makijażu, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z gąbkami do makijażu, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z klamerkami do wieszania ubrań 
na sznurze, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klamer-
kami do wieszania ubrań na sznurze, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z klejem biurowym, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z klejem biurowym, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wieszakami do ubrań, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wieszakami do ubrań, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z koszami na śmieci, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z koszami na śmieci, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z taboretami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z taboretami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kulkami do prania z deter-
gentem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kulkami 
do prania z detergentem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze zmiotkami do kurzu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze zmiotkami do kurzu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z linami, linkami i sznurami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z linami, linkami i sznurami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z lustrami [meblami], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z lustrami [meblami], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z łopatkami [sztućcami], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łopatkami [sztućca-
mi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z łyżkami do butów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z łyżkami do butów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z matami antypoślizgowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami antypo-
ślizgowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mata-
mi stołowymi z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z matami stołowymi z tworzyw sztucznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami ku-
chennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przybora-
mi kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
stawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zasta-
wą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miotła-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miotłami, Usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z szufelkami do zamiatania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szufelkami do zamia-
tania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami 
ze szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami 
ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z misami ce-
ramicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z misami 
ceramicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z no-
życzkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożyczka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obieraczkami 
do warzyw [nożami ręcznymi], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obieraczkami do warzyw [nożami ręcznymi], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami do ma-
nicure i pedicure, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami do manicure i pedicure, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pojemnikami metalowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pojemnikami metalowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z pojemnikami kuchen-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
jemnikami do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z pojemnikami do użytku domowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związki z popielniczkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związki z popielniczkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z rolkami do zbierania kłaczków z ubrań 
[przylepne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rolkami 
do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nieelektrycznymi spieniaczami mle-
ka do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nieelek-
trycznymi spieniaczami mleka do kawy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze spryskiwaczami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze spryskiwaczami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze suszarkami do bielizny, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze suszarkami do bielizny, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami do pielęgnacji odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sznurkami do ozdabiania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sznurkami do ozdabiania, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ścierkami do wy-
cierania kurzu [szmatki], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze ścierkami do wycierania kurzu [szmatki], Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze ścierkami do osuszania na-
czyń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ścierkami 
do osuszania naczyń, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z termometrami domowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z termometrami domowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z końcówkami do mopów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z końcówkami do mopów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wycieraczkami pod 
drzwi z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wycieraczkami pod drzwi z materiałów tekstyl-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyciskarkami 
do cytryn [wyciskarki owoców cytrusowych], Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z wyciskarkami do cytryn [wyciskarki 
owoców cytrusowych], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z niemetalowymi narożnikami ochronnymi nakła-
danymi na meble, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z niemetalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi 
na meble, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nieelek-
trycznymi zaparzaczami do herbaty, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z nieelektrycznymi zaparzaczami do herbaty, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zestawami do ma-
nicure, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zestawami 
do manicure, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawka-
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mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z figurkami wyko-
nanymi z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z figurkami wykonanymi z tworzyw sztucznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bateriami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z bateriami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami drukowanymi i artykuła-
mi papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami drukowanymi 
i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyj-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami ręcznymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami ręcznymi.

(210) 532591 (220) 2021 08 11
(731) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice
(540) (znak słowny)
(540) FERMY DROBIU WOŹNIAK
(510), (511) 29 Drób, nieżywy, Jaja, Jaja suszone, Jaja 
w proszku, Jaja ptasie i produkty z jaj, Białka jajek, Żółtka ja-
jek, 31 Drób [żywy], Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 
Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Proteiny psze-
niczne do żywności dla zwierząt, Jaja do wylęgania, zapłod-
nione, Kasze dla drobiu, Karma dla drobiu, Drób do celów 
hodowlanych, Drób (Preparaty zwiększające niesienie się -), 
Ptaki hodowlane rozpłodowe, Żywe kury, Kurczęta, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do jaj do wy-
lęgania, drobiu żywego, drobiu nieżywego, jaj ptasich i pro-
duktów z jaj, 44 Usługi hodowli drobiu, Usługi weterynaryjne.

(210) 532592 (220) 2021 08 11
(731) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice
(540) (znak słowny)
(540) FERMY WOŹNIAK
(510), (511) 29 Drób, nieżywy, Jaja, Jaja suszone, Jaja 
w proszku, Jaja ptasie i produkty z jaj, Białka jajek, Żółtka ja-
jek, 31 Drób [żywy], Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 
Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Proteiny psze-
niczne do żywności dla zwierząt, Jaja do wylęgania, zapłod-
nione, Kasze dla drobiu, Karma dla drobiu, Drób do celów 
hodowlanych, Drób (Preparaty zwiększające niesienie się -), 
Ptaki hodowlane rozpłodowe, Żywe kury, Kurczęta, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do jaj do wy-
lęgania, drobiu żywego, drobiu nieżywego, jaj ptasich i pro-
duktów z jaj, 44 Usługi hodowli drobiu, Usługi weterynaryjne.

(210) 532596 (220) 2021 08 11
(731) MYSERA MONIKA, Sierpc
(540) (znak słowny)
(540) ART OF LIPS
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promo-
cyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą me-
diów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe  
on-line, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, w szcze-
gólności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie promo-

cji, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi 
w zakresie tworzenia marki, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprzedaży, 
Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i pro-
wadzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, 41 Doradztwo zawo-
dowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo 
zawodowe i coaching, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia i na-
uczanie w dziedzinie medycyny, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi edukacyjne w za-
kresie szkoleń biznesowych, Usługi szkoleniowe w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych.

(210) 532610 (220) 2021 08 12
(731) PUNCHDOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUNCH DOWN

(531) 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych.

(210) 532612 (220) 2021 08 12
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FITONESET
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
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do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 532614 (220) 2021 08 12
(731) GIL PAWEŁ, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIT DIET

(531) 05.07.13, 21.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usłu-
gi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi 
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 44 Usługi świad-
czone przez dietetyków, Usługi doradcze w zakresie diete-
tyki, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycz-
nego i żywieniowego, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo 
dietetyczne.

(210) 532631 (220) 2021 08 12
(731) DROZD MARCIN MULTIMA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) textilio
(510), (511) 16 Druki handlowe, Drukowane emblematy, Ma-
teriały drukowane, Drukowane wzory, Reklamy drukowane, 
Drukarskie czcionki, Drukowane emblematy [kalkomanie], 
Drukowane wykroje kostiumów, Samoprzylepne etykiety 
drukowane, Drukowany materiał promocyjny, Drukowa-
ne reprodukcje dzieł sztuki, Wykroje drukowane do szycia, 
Materiały drukowane w postaci próbek kolorów, Nadruki, 
Odbitki, Odbitki kolorowe, Odbitki sitodrukowe, Odbitki arty-
styczne graficzne, Odbitki na płótnie, Odbitki fotograficzne, 
Odbitki z filmów animowanych, Wzory do haftowania, Ha-
ftowanie (Wzory do -), Drukowane kalkomanie do haftu lub 
materiałowych aplikacji, 18 Torby, Torby przenośne, Torby 
uniwersalne, Torby zakupowe, Torby płócienne, Torby pa-
miątkowe, Torby na zakupy, Torby na ramię, Torby na książ-
ki, Tekstylne torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci, 
Płócienne torby na zakupy, Torby na zakupy wielokrotnego 

użytku, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artyku-
ły służące do przenoszenia, 25 Odzież, Topy [odzież], Odzież 
dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież mę-
ska, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież sportowa, 
Odzież codzienna, Odzież dla chłopców, Odzież dla kolarzy, 
Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Koszulki z nadrukami, Odzież robocza, 
Polary, Bluzy polarowe, Kamizelki z polaru, Pulowery z polaru, 
Kurtki z dzianiny polarowej, Czapki sportowe, Czapki kolar-
skie, Czapki bejsbolówki, Czapki baseballowe, Czapki z dasz-
kiem, Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
bez daszków, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki 
sportowe, Kurtki, Kurtki sportowe, Kurtki odblaskowe, Ocie-
plane kurtki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki dresowe, Kurtki 
wiatroszczelne, Kurtki bluzy, Kurtki wierzchnie, Długie kurtki, 
Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, 
Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
Kurtki jako odzież sportowa, Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Koszulki polo, Koszule, Koszule sportowe, 
Koszule codzienne, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, 
Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule wędkar-
skie, Koszule hawajskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki kolarskie, 
Kurtki koszulowe, Koszule z kołnierzykiem, Koszule do garni-
turów, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszule 
z dzianiny, Koszulki do tenisa, Koszulki do jogi, Koszulki dla 
dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Funkcjonalne koszulki termoak-
tywne, Koszulki bez rękawów, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszule z długimi rękawami, Koszule sportowe pochłania-
jące wilgoć, Koszule niezapięte pod szyją, Koszulki z krót-
kim rękawem, Koszulki polo z dzianiny, Komplety koszulek 
i spodenek, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki 
z dzianiny typu pique, Koszulki bez rękawów do biegania, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, 35 Dystrybucja drukowanych materia-
łów reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z druka-
mi, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy 
promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie arty-
kułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkanina-
mi, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamo-
we, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompute-
rowej, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, 40 Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie fotogra-
ficzne, Drukowanie szablonów, Drukowanie cyfrowe, Druko-
wanie wzorów, Drukowanie 3D, Drukowanie reklam, Usługi 
drukowania, Usługi druku na tkaninach, Usługi wykańczania 
druków [cięcie], Usługi wykańczania druków [składanie], Dru-
kowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie ozdobnych 
wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie cyfrowo 
przechowywanych obrazów i zdjęć, Udzielanie informacji 
związanych z usługami drukowania fotograficznego, Dru-
kowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach 
osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Apli-
kacja monogramów na odzież, Przeróbki odzieży [produkcja 
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na zamówienie], Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdob-
nych wzorów na odzież, Nadruk wzorów na tkaninach, Na-
drukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Fotograficzne 
wytrawianie tkanin, Nakładanie aplikacji na tkaniny, Aplika-
cja motywów na tkaniny, Sitodruk, Malowanie sitodrukiem, 
Usługi haftowania koszulek z krótkim rękawem, Udzielanie 
informacji związanych z usługami haftowania, 42 Projek-
towanie druków, Projektowanie materiałów drukowanych, 
Usługi w zakresie projektowania tkanin, Projektowanie logo 
na koszulki z krótkim rękawem.

(210) 532632 (220) 2021 08 12
(731) HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niepołomice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARDIOPROTECT

(531) 02.09.01, 24.01.05, 24.01.08, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Nutraceu-
tyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suple-
menty diety, Preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użyt-
ku medycznego, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.

(210) 532634 (220) 2021 08 12
(731) HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niepołomice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUNPROTECT

(531) 02.01.08, 02.09.01, 24.01.08, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety dla sportowców, Preparaty 
farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, Nutraceu-
tyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suple-
menty diety, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety do użytku medycznego, Ziołowe suple-
menty diety dla osób o szczególnych wymaganiach diete-
tycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kapsułki do celów 
leczniczych, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty sto-
sowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Wy-
ciągi z roślin leczniczych, Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych.

(210) 532644 (220) 2021 08 12
(731) PAŁAC-NOŻEWSKA ALICJA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Wsparcia SensiKid
(510), (511) 44 Badania psychologiczne, Doradztwo psycho-
logiczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologicz-
na, Poradnictwo psychologiczne, Porady psychologiczne, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przepro-
wadzanie testów psychologicznych, Terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, Udzielanie informacji z zakresu psycholo-

gii, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi w zakresie ocen 
i badań psychologicznych, Usługi w zakresie testów psycho-
logicznych.

(210) 532664 (220) 2021 08 13
(731) GAWŁOWSKI MARCIN, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) NeoGlass
(510), (511) 9 Folia ochronna na na telefony, tablety, laptopy 
i inne urządzenia mobilne, Osłony na telefony komórkowe, 
Obudowy wymienne do telefonów komórkowych, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Folie 
ochronne na wyświetlacze przenośnych urządzeń elek-
tronicznych, Folie ochronne i ozdobne na przenośne urzą-
dzenia elektroniczne, Akcesoria służące do zabezpieczania 
i ochrony ekranów lub obudów urządzeń elektronicznych, 
Etui na telefony, tablet, laptopy i inne urządzenia mobilne.

(210) 532666 (220) 2021 08 13
(731) GOLISZ DOMINIKA, Bolesławów
(540) (znak słowny)
(540) GOLISZ BARBER
(510), (511) 44 Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo męskie, Mę-
skie salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi 
fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fry-
zjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzie-
ci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 532678 (220) 2021 08 13
(731) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Hevelius

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Timesha-
ring nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu budynków, Pobieranie czynszu, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Ho-
tele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowa-
nia tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
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cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Pielęgnacja 
urody, Salony piękności, Solaria, Udostępnianie instalacji ter-
malnych, Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Usługi 
doradcze dotyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi łaź-
ni, Usługi manicure i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów, 
Usługi spa, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji skóry, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 532680 (220) 2021 08 13
(731) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) Browar Hevelius
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Timesha-
ring nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Dostar-
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu budynków, Pobieranie czynszu, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Ho-
tele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowa-
nia tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Pielęgnacja 
urody, Salony piękności, Solaria, Udostępnianie instalacji ter-
malnych, Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Usługi 
doradcze dotyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi łaź-
ni, Usługi manicure i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów, 
Usługi spa, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji skóry, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 532694 (220) 2021 08 13
(731) FAST FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Rawska
(540) (znak słowny)
(540) MONAKORS
(510), (511) 28 Gry planszowe, 29 Owoce i warzywa: goto-
wane, konserwowane, kwaszone, marynowane i suszone, 
mrożone owoce i warzywa, owoce i warzywa w puszkach, 
Grzyby: gotowane, mrożone, suszone, konserwowane i ma-

rynowane, Przeciery owocowe i warzywne, koncentraty 
owoców i warzyw, przetwory z owoców i warzyw, dżemy, 
galaretki jadalne, kompoty, konfitury, marmolady, musy owo-
cowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, przekąski 
na bazie owoców i warzyw, gotowe dania i potrawy na bazie 
owoców i warzyw, 32 Soki warzywne, mieszane soki owo-
cowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoho-
lowe, soki warzywno-owocowe, wody mineralna i stołowe, 
40 Usługi w zakresie przetwórstwa i konserwowania owo-
ców i warzyw, wyciskanie soków z owoców i warzyw, schła-
dzanie i zamrażanie owoców i warzyw, Suszenie, konserwo-
wanie owoców i warzyw, puszkowanie owoców i warzyw, 
43 Usługi gastronomiczne świadczone przez restauracje, 
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie 
na miejsce konsumpcji, usługi barowe.

(210) 532695 (220) 2021 08 13
(731) SZULIK MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) medimedi
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami weterynaryjnymi, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, Dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Dostarczanie informacji handlowych z inter-
netowych baz danych, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja 
wystaw w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw handlowych, Organizowanie i prowadzenie wy-
staw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wystaw handlowych, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, 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, Usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, Planowanie i prowadzenie 
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targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospo-
darczych i reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi 
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i arty-
kułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, 37 Instala-
cja aparatury medycznej, Konserwacja sprzętu medycznego, 
Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu me-
dycznego, Sterylizacja narzędzi medycznych, Usługi naprawy 
sprzętu medycznego, Konserwacja urządzeń i narzędzi me-
dycznych, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i aparatury medycznej, Dezynfekcja instrumentów 
chirurgicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów i apara-
tury chirurgicznej, Naprawa aparatury chirurgicznej, Steryliza-
cja narzędzi chirurgicznych, Czyszczenie instrumentów i urzą-
dzeń chirurgicznych, Naprawa lub konserwacja instalacji wete-
rynaryjnych, 41 Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi nauczania dotyczące 
medycyny, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Organizowanie se-
minariów i kongresów o tematyce medycznej, Usługi naucza-
nia związane z branżą chirurgiczną, Doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych 
dotyczących zagadnień medycznych, 44 Wypożyczanie in-
strumentów medycznych, Usługi doradcze w zakresie przy-
rządów medycznych, Usługi doradcze związane z usługami 
medycznymi, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrzą-
dów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
produktów medycznych, Wynajem urządzeń medycznych, 
Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie 
medycznych urządzeń rentgenowskich, Wynajem sprzętu 
do celów medycznych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń 
medycznych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzi-
nie technologii medycznej, Wynajem łóżek specjalnie skon-
struowanych do leczenia medycznego, Udzielanie informa-
cji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, 
Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, Usługi doradcze 
w zakresie chirurgii, Usługi doradcze dotyczące instrumentów 
chirurgicznych, Usługi informacyjne dotyczące weteryna-
ryjnych produktów farmaceutycznych, Usługi informacyjne 
dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, 
Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, 
Wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, Weterynaryj-
ne usługi doradcze, Wynajmowanie robotów chirurgicznych.

(210) 532697 (220) 2021 08 13
(731) PROARTIS.AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.03, 26.11.02, 26.11.08,   27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Pre-
paraty do depilacji i golenia, Preparaty do włosów, Prepa-
raty do opalania, Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne 
(olejki -), Chusteczki nasączane preparatami kosmetyczny-
mi, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty 
w kulce [przybory toaletowe], Pianki [przybory toaletowe] 
do stylizacji włosów, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Olej-
ki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, Kremy dermatologiczne 
[inne niż lecznicze], Przeciwtrądzikowe środki myjące, 
kosmetyczne, 5 Chusteczki nasączane płynami farma-
ceutycznymi, Witaminy i preparaty witaminowe, Balsamy 
zawierające substancje lecznicze, Emulsje do rąk zawiera-
jące substancje lecznicze, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze balsamy, 
Lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Przeciw-
trądzikowe środki myjące [preparaty farmaceutyczne], 
21 Buteleczki, Dozowniki mydła, Gąbki do ciała, Gąbki 
do makijażu, Gąbki kosmetyczne, Kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, Naczynia ceramiczne, Naczynia ze szkła, 
Kominki do olejków zapachowych, Kominki do olejków 
eterycznych, Rozpylacze do perfum, Puderniczki [pojem-
niczki], Świeczniki, Ampułki szklane, 44 Usługi kosmetycz-
ne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świad-
czone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała.

(210) 532703 (220) 2021 08 14
(731) WOŹNIAK MARCIN, Trzebinia
(540) (znak słowny)
(540) Erval
(510), (511) 9 Układy elektroniczne, Elektroniczne przyrzą-
dy sterujące, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Sterowniki 
automatyki przemysłowej, Systemy automatyki domowej, 
Sterowniki elektroniczne, Elektroniczne sterowniki zawo-
rów automatycznych, Sterowniki procesów [elektroniczne], 
Elektroniczne urządzenia sterujące, Aparatura elektroniczna 
do zdalnego sterowania, Elektroniczne urządzenia do zdal-
nego sterowania, Elektroniczne urządzenia do zdalnego 
sterowania sygnałami, Urządzenia do automatyzacji domu, 
42 Projektowanie systemów elektronicznych, Doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, Projektowanie 
programów komputerowych, Projektowanie oprogramo-
wania sterowników, Projektowanie oprogramowania sys-
temowego, Projektowanie oprogramowania do urządzeń 
wbudowanych.

(210) 532720 (220) 2021 08 16
(731) KRUPA MARCIN AGENCJA ARTYSTYCZNA  

INNY POZIOM, Studzieniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNY POZIOM
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(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne, Usługi w zakresie przedstawień 
na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Doradztwo w zakresie 
planowania imprez specjalnych, Dostarczanie rozrywki dro-
gą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej mu-
zyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Komponowanie muzyki 
dla osób trzecich, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, Obsługa sal tanecznych, Obsługa gości na impre-
zach rozrywkowych, Obsługa studia filmowego, Odgrywanie 
roli clowna, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organi-
zacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie ba-
lów, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, 
Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowa-
nie festiwali, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych 
z telewizją, Organizowanie ceremonii wręczania nagród 
związanych z filmem, Organizowanie ceremonii wręczania 
nagród związanych z filmami wideo, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Organizowanie gal.

(210) 532725 (220) 2021 08 13
(731) SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJA WINA

(531) 04.01.01, 04.01.02, 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Alkohole destylowane, Alkohole wysoko-
procentowe (napoje), Napoje alkoholowe niskoprocento-
we, Wina, Wymieszane napoje alkoholowe, 40 Doradztwo 
w dziedzinie wytwarzania wina, Produkcja wina na rzecz 
osób trzecich, Usługi destylacji alkoholu, 43 Bary, Dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Usługi ogródków piwnych, Usługi degustacji win (dostar-
czanie napojów), Usługi doradców w zakresie win, Usługi 
koktajlbarów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrze-
nia w napoje, Winiarnie.

(210) 532731 (220) 2021 08 13
(731) PORADA ŁUKASZ MEX-SYSTEM, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MEX-SYSTEM
(510), (511) 20 Meble, składowe elementy do mebli, akce-
soria meblowe, osprzęt do mebli, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej 
oraz przez ofertę bezpośrednią takich towarów jak: meble, 
składowe elementy do mebli, akcesoria meblowe, osprzęt 
do mebli.

(210) 532732 (220) 2021 08 13
(731) STARUCH DAMIAN BOAR HUNTER, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOAR HUNTER

(531) 03.04.18, 27.05.01, 23.03.99, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 13 Tłumiki do broni, Broń palna, Pneumatycz-
ne pistolety[broń], 37 Naprawa, konserwacja broni palnej, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją broni palnej, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja maszyn, 42 Testowanie materiałów, Kontrola 
jakości, Opracowywanie projektów technicznych.

(210) 532733 (220) 2021 08 13
(731) SIKORA MAREK, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) MAKALU
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, 4 Preparaty 
pochłaniające pył, Środki do usuwania pyłu.

(210) 532737 (220) 2021 08 13
(731) DOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMAR

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Złącza do przewodów elektrycznych, Łączniki 
elektryczne, Instalacje elektryczne.

(210) 532739 (220) 2021 08 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowny)
(540) Bakto ProFOS
(510), (511) 1 Dodatki glebowe, Mieszanki regulujące wzrost 
roślin, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, Prepa-
raty stosowane do uzdatniania gleby, Preparaty użyźniające 
glebę, Preparaty do wzmacniania roślin, Produkt mikrobiolo-
giczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, Produkty stymulujące rozwój 
roślin, Produkt o działaniu poprawiającym strukturę gleby, 
Preparaty poprawiające kondycję gleby, Środki do uzdatnia-
nia gleby do celów rolniczych, Środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatnia-
nia gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, Środki 
do wspomagania wzrostu roślin, Środki poprawiające kondy-
cję gleby, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku rol-
niczego, Środki ulepszające glebę, Środki wzmacniające dla 
roślin, Preparaty do użyźniania gleby, Kondycjonery gleby, 
Preparaty poprawiające zdrowotność roślin.
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(210) 532745 (220) 2021 08 16
(731) STAŃCZYK NATALIA, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOXTONE

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

(210) 532747 (220) 2021 08 16
(731) CAPS APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CyberCap
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 Elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane 
zabawki elektroniczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabaw-
ki zdalnie sterowane.

(210) 532750 (220) 2021 08 16
(731) BURKOWICZ MAŁGORZATA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Klasztorny

(531) 07.01.03, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo rzemieślnicze, Piwo i produkty piwo-
warskie, 43 Serwowanie napojów w małych browarniach, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 532761 (220) 2019 04 18
(731) Khazaal Industries, Konakry, GN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENER’GIN

(531) 26.11.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje bezalkoholo-
we do uzupełniania energii, Piwo, Woda mineralna [napoje], 
Woda gazowana, Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe, 
Soki, Syropy do wyrobu napojów, Preparaty do produkcji na-
pojów, 33 Napoje energetyczne zawierające alkohol, Wymie-
szane napoje alkoholowe, Gazowane napoje alkoholowe, 
z wyjątkiem piwa.

(210) 532764 (220) 2021 08 17
(731) RAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZUBELLO

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubi-
lerskie, Wyroby biżuteryjne, Przyrządy zegarmistrzowskie, 
Przyrządy chronologiczne, Chronometria (Przyrządy -), Bi-
żuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobi-
stego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne 
[biżuteria], Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kości 
słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki [biżu-
teria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], Broszki [biżuteria], Kaboszony, Kamienie jubi-
lerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię [szka-
tułki], Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, 
Koperty do zegarków, Koraliki do wyrobu biżuterii, Łańcuszki 
[biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Naszyjniki [biżuteria], Nici 
z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), 
Obudowy zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, 
Ozdoby z gagatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski 
do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z ambroidu [prasowana 
żywica], Perydot, Pierścionki [biżuteria], Platyna [metal], Po-
piersia z metali szlachetnych, Srebrne nici [biżuteria], Srebro, 
nieprzetworzone lub kute, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżute-
ryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Za-
pięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek 
na klucze, Zegarki, Złote nici [biżuteria], Złoto, nieprzetwo-
rzone lub kute, Zwijane etui na biżuterię, 35 Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron in-
ternetowych, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Marketing internetowy, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, Prezentacja firm 
oraz ich towarów i usług w internecie, Promocja on-line sieci 
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywanie 
handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie kam-
panii reklamowych, Usługi marketingowe świadczone za po-
mocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie 
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi promo-
cyjne i reklamowe, Zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
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średnictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych 
z internetowych baz danych, Organizacja subskrypcji usług 
internetowych, Organizowanie aukcji internetowych, Udo-
stępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub 
innych form przekazu danych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Udostępnianie katalogów witryn internetowych 
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, 
Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na re-
klamę towarów i usług, Usługi handlowe on-line, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licy-
tacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą 
Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za po-
średnictwem internetu, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wybo-
rze towarów i usług, Marketing ukierunkowany, Marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, Organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów 
handlowych, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja fil-
mów reklamowych, Produkcja programów typu telezaku-
py, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reje-
stracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama 
korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 
zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekru-
tacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami refunda-
cji w imieniu osób trzecich.

(210) 532770 (220) 2021 08 16
(731) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Wielkopolanin
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 532772 (220) 2021 08 16
(731) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Browar Parowy Haberbusch & Schiele
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 532839 (220) 2021 08 18
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) bodymax BODYMISIE OWOCOWE

(531) 03.01.14, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Produkty i preparaty farmaceutyczne, prepara-
ty witaminowe, witaminy, dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych, suplementy diety.

(210) 532843 (220) 2021 08 18
(731) MK CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 1 Składniki chemiczne dla budownictwa, Mie-
szanki uszczelniające do celów budowlanych [chemiczne], 
Mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budow-
lanym wodno-lądowym, Mieszaniny chemiczne do stoso-
wania w przemyśle budowlanym, Mieszaniny chemiczne 
do wstrzykiwania do konstrukcji budowlanych, Kleje [kleje-
nie], Mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne 
niż farby], Mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż far-
by, 2 Środki do gruntowania betonu [farby], Podkłady, Farby 
[inne niż izolacyjne] do ścian, Powłoki poliuretanowe [farby], 
Emalie [lakiery], Tynk wapienny, 35 Usługi w zakresie czyn-
ności biurowych, Usługi zarządzania biurowego [dla osób 
trzecich], Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie ad-
ministracji biurowej [dla osób trzecich], Usługi handlu deta-
licznego w zakresie materiałów budowlanych.

(210) 532860 (220) 2021 08 19
(731) SABAT PIOTR, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCENT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI SOLOMIJKA 

manufaktura dobrego smaku i zdrowia WWW.
SOLOMIJKA.COM
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(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekola-
dę [jako podstawowy składnik], Wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony 
zbożowe i energetyczne.

(210) 532861 (220) 2021 08 19
(731) SABAT PIOTR, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCENT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI Pastilla  

WWW.SOLOMIJKA.COM RAWSKA

(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, ba-
tony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik].

(210) 532871 (220) 2021 08 19
(731) TRICORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E COMMERCE PORTAL.PL

(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sowego, w tym przez Internet, Dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Marketing internetowy, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 532952 (220) 2021 08 20
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BUH
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje bezalko-
holowe.

(210) 532953 (220) 2021 08 20
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje bezalko-
holowe.

(210) 532966 (220) 2021 08 21
(731) WITKOWSKI MICHAŁ OTOLANDIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Otolandia
(510), (511) 30 Zboża, Gryka, przetworzona, Mąka kokosowa 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przetwory spożywcze 
na bazie ziaren, Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzo-
ne ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi.

(210) 533049 (220) 2021 08 24
(731) ZIELIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Psiakrew

(531) 03.01.08, 03.01.09, 03.01.24, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01, 27.05.08, 09.01.10, 27.05.13

(510), (511) 18 Kokardy dla zwierząt domowych, Obroże dla 
zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt, Obroże dla psów, 
Obroże dla kotów, Obroże, Odzież dla zwierząt domowych, 
Odzież dla zwierząt, Odzież dla psów, Okrycia dla psów, Okry-
cia dla kotów, Parki (okrycia) dla psów, Okrycia dla zwierząt, 
Skórzane smycze, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, 
Smycze dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt domo-
wych, Ubranka dla zwierząt, Płaszcze przeciwdeszczowe dla 
psów domowych, Uprzęże dla zwierząt, Nosidełka dla zwie-
rząt [torby], Wyroby rymarskie, 20 Budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, Kojce.

(210) 533075 (220) 2021 08 24
(731) FORUM INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) greener you
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(531) 01.15.23, 05.03.06, 05.03.14, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.15, 
27.05.01, 24.17.02, 29.01.13

(510), (511) 9 Oprogramowanie do gier elektronicznych 
do ręcznych urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie 
do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, Opro-
gramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramo-
wanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier kompute-
rowych, do pobrania, Programy do gier komputerowych 
do pobrania z Internetu [oprogramowanie], Programy gier 
komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], 
Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednic-
twem Internetu [oprogramowanie], Oprogramowanie 
do gier wideo, Oprogramowanie rozrywki interaktywnej 
do rozgrywania gier wideo, do pobrania, Programy do gier 
wideo [oprogramowanie komputerowe], Interaktywne roz-
rywkowe oprogramowanie komputerowe do gier wideo, 
Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputero-
we], Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pobieral-
ne gry komputerowe, Programy gier komputerowych do po-
bierania, Programy gier elektronicznych do pobrania, Nagra-
ne oprogramowanie gier komputerowych, Oprogramowa-
nie do gier komputerowych do użycia w grach interaktyw-
nych on-line, Oprogramowanie gier interaktywnych, Opro-
gramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone do urzą-
dzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie do gier elektro-
nicznych do pobrania na urządzenia bezprzewodowe, Opro-
gramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, 
Oprogramowanie gier elektronicznych, Aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, Edukacyjne aplikacje mobilne, Mobil-
ne aplikacje, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony kom-
puterowe do zarządzania informacjami, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Aplikacje 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do aplikacji 
komputerowych do gier, Oprogramowanie edukacyjne pre-
zentujące instrukcje do gier, Programy komputerowe [so-
ftware] do gier wideo, Interaktywne oprogramowanie multi-
medialne do rozgrywania gier, Programy do gier komputero-
wych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramo-
wanie], Programy do gier komputerowych [oprogramowa-
nie], Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia 
w urządzeniach mobilnych, Urządzenia i przyrządy multime-
dialne, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, Urządzenia 
do przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], 
Urządzenia do przechowywania danych, Urządzenia pamię-
ciowe do przechowywania danych, Urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, Urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, Urządzenia 
do szyfrowania danych, Urządzenia do pamiętania danych, 
Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane elektronicznie 
z Internetu, Pliki multimedialne do pobrania, Komputerowe 
mapy cyfrowe, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji da-
nych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Kompute-
rowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórko-
wych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do urzą-
dzeń komputerowych do noszenia na sobie, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej au-
diowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Interne-
tu, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie użytko-
we do telefonów komórkowych, Oprogramowanie użytko-

we do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za po-
średnictwem internetu, Oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie użyt-
kowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie użytko-
we, do zabezpieczania i kryptografii, Użytkowe oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania, Oprogramowanie kom-
puterowe do przetwarzania danych pozycjonujących, Kodo-
wane karty dostępu do oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informa-
cji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie kompute-
rowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputero-
we do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, Oprogramowa-
nie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania infor-
macji i danych, Oprogramowanie komputerowe do tworze-
nia i projektowania stron internetowych, Oprogramowanie 
komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, Opro-
gramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku, Opro-
gramowanie komputerowe do organizowania i przeglądania 
obrazów i zdjęć cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe 
do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące przeglądanie globalnych sieci komputerowych, Pobie-
ralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania infor-
macjami, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania danymi, 38 Usługi komunikacyjne świadczone 
drogą elektroniczną, Usługi komunikacyjne umożliwiające 
przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi komunikacyjne za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej 
transmisji obrazów, Usługi łączności cyfrowej, Usługi łączno-
ści, Usługi łączności audiowizualnej, Usługi łączności elektro-
nicznej, Usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji 
danych, Usługi łączności umożliwiające przesyłanie informa-
cji, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usłu-
gi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Usługi w za-
kresie komunikacji interaktywnej, Usługi zintegrowanego 
przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne on-line związa-
ne z telekomunikacją, Usługi telekomunikacyjne w zakresie 
zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, Za-
pewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych on-line, Zapewnianie dostępu do baz danych 
w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do elek-
tronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz da-
nych, Zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych 
i do Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, 
Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, 
Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach 
komputerowych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyj-
nych w Internecie, Usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, Usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące usług telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu 
do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do interne-
towych pokojów rozmów [chatroomów] i forów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów roz-
mów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do platform 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform interneto-
wych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostę-
pu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Za-
pewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych 
w zakresie usług telezakupów, Zapewnianie elektronicznych 
połączeń telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń tele-
komunikacyjnych z bazami danych, Zapewnianie połączeń 
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telekomunikacyjnych z Internetem, Zapewnianie połączeń 
telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub 
baz danych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych 
do telefonicznych linii chatów, Zapewnianie połączeń tele-
komunikacyjnych dla centrów danych, Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu 
użytkownikom do programów komputerowych w sieciach 
danych, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej 
sieci komputerowej i stron on-line zawierających informacje 
na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do Internetu (dostawcy usług), Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Zapewnia-
nie wielu użytkownikom dostępu do globalnej sieci kompu-
terowej, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do tre-
ści wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie on-line, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do centrów serwerowych, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewi-
zyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicz-
nych, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych on-line, 
Zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci infor-
macyjnej, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich 
innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do por-
talu internetowego obejmującego programy wideo na ży-
czenie, Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia 
materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do portali w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, Komunikacja przez sieci elektronicz-
ne, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektro-
nicznych, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków 
elektronicznych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości bły-
skawicznych i danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomo-
ści, Odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, 
Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Prze-
syłanie dalej wiadomości przez telefon, Przesyłanie [transmi-
sja] wiadomości, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiado-
mości za pośrednictwem telefonu, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), Przesyłanie 
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie 
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Prze-
syłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, Usługi on-line, 
mianowicie przesyłanie wiadomości, Wspomagane kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości, Świadczenie usług 
w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym 
usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, Tele-
komunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Tele-
komunikacja informacyjna, Telematyczna transmisja danych 
i przekaz plików, Telematyczne wysyłanie informacji, Transfer 
cyfrowy danych, Automatyczny transfer danych cyfrowych 
za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, Bezpieczna trans-
misja danych, dźwięków lub obrazów, Cyfrowa transmisja 
danych za pośrednictwem Internetu, Elektroniczna transmi-
sja danych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, 
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczna 
transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja 
wiadomości, danych i dokumentów, Elektryczna transmisja 

danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania 
danych, w tym w ramach Internetu, Międzynarodowa trans-
misja danych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Sateli-
tarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej on-line, Transmisja danych, Transmisja danych 
audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych drogą 
kablową, Transmisja danych, dźwięków i obrazów za pośred-
nictwem satelitów, Transmisja danych i informacji za pośred-
nictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, Trans-
misja danych i nadawanie danych, Transmisja danych lub 
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, Transmisja danych na rzecz 
osób trzecich, Transmisja dźwięku za pośrednictwem inte-
raktywnych sieci multimedialnych, Transmisja informacji 
do celów domowych, Transmisja informacji do celów bizne-
sowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz da-
nych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji 
i obrazów, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja informacji po-
przez systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji 
w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji za po-
średnictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Trans-
misja informacji za pośrednictwem optycznych sieci teleko-
munikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem 
transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, 
Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i informacji za pośrednictwem Internetu, Transmisja krótkich 
wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obra-
zów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych po-
między mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizu-
alnych za pośrednictwem sieci, Transmisja treści audio i wi-
deo za pośrednictwem sieci komputerowych, Transmisja 
treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, Transmisja 
przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Trans-
misja wiadomości i aktualności, Elektroniczna transmisja 
poczty i wiadomości, Elektroniczna transmisja wiadomości, 
Odbieranie i transmisja wiadomości, Transmisja i odbiór wia-
domości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputero-
wych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, Transmisja 
wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
Umożliwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośred-
nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja 
zaszyfrowanych komunikatów, Usługi cyfrowej transmisji da-
nych audio i wideo, 42 Badania z zakresu analizowania odpa-
dów, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania 
w zakresie nowych produktów, Badania w dziedzinie ekolo-
gii, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Bada-
nia w dziedzinie żywności, Usługi doradcze związane z ba-
daniami w dziedzinie ochrony środowiska, Szyfrowanie, de-
szyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i da-
nych, Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych 
dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, 
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Usługi 
szyfrowania danych, Opracowywanie programów do prze-
twarzania danych, Projektowanie i opracowywanie progra-
mów do przetwarzania danych, Administracja serwerów, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie sys-
temów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, 
wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projek-
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towanie i opracowywanie systemów do przechowywania 
danych, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwa-
rzania danych, Opracowywanie systemów przechowywania 
danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, 
Usługi projektowe związane z opracowywaniem skompute-
ryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Obsłu-
giwanie wyszukiwarek, Projektowanie i opracowywanie sys-
temów do wprowadzania danych, Usługi technologiczne 
w zakresie komputerów, Zdalne administrowanie serwerem, 
Usługi w zakresie sieci komputerowej.

(210) 533102 (220) 2021 08 25
(731) SKALSKI KAROL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZECHOWNIA ZDROWY ORZECH DO ZGRYZIENIA

(531) 05.07.06, 19.03.01, 26.01.22, 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Masło, Masło z orzechów, Masło z orzechów 
nerkowca, Mielone orzechy, Orzechy aromatyzowane, Orze-
chy blanszowane, Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, 
Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy 
prażone, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy preparowa-
ne, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy 
solone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwo-
we, Orzechy ziemne przetworzone, Prażone orzechy ziemne, 
Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy 
nerkowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane 
orzechy włoskie, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Solone orzechy ner-
kowca, Suszone orzechy kokosowe, Pasta z orzechów la-
skowych, 30 Orzechy macadamia w polewie czekoladowej, 
Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie czekoladowej, 
Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, Sosy zawierające orze-
chy, Czekolada, Czekolada mleczna w tabliczkach, Kawa aro-
matyzowana, Kawa, Kawa mielona, Kawa w formie mielonej, 
Kawa w postaci całych ziaren, 31 Nieprzetworzone orzechy, 
Orzechy, Orzechy brazylijskie świeże, Orzechy jadalne [nie-
przetworzone], Orzechy kokosowe, Orzechy laskowe, Orze-
chy laskowe, świeże, Orzechy pekan świeże, Orzechy pista-
cjowe świeże, Orzechy świeże, Świeże orzechy włoskie.

(210) 533105 (220) 2021 08 25
(731) ALE PATENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) HUBUS
(510), (511) 21 Bidony [puste], Bidony rowerowe, Bidony 
sprzedawane puste, Puste bidony rowerowe, Artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory do użytku domo-
wego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania 

szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji 
urody, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będą-
ce półproduktem, Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, Aluminiowe butelki na wodę, puste, Butelki, Bu-
telki biodegradowalne, Butelki biopochodne, Butelki chłod-
nicze, Butelki dla podróżnych, Butelki do picia, Butelki do wie-
lokrotnego użytku, Butelki elastyczne z wyciskaczem [puste], 
Butelki izolowane, termosy, Butelki na likier, Butelki na napoje 
dla podróżnych, Butelki na preparaty farmaceutyczne sprze-
dawane puste, Butelki na wodę, Butelki na wodę z tworzywa 
sztucznego, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, Bu-
telki na wodę z tworzyw sztucznych [puste], Butelki na wodę 
ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane 
puste, Butelki na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotne-
go użytku, Otwieracze do butelek, Butelki shakery sprzeda-
wane puste, Butelki, sprzedawane puste, Butelki szklane [po-
jemniki], Butelki z plastiku, Butelki z tworzyw sztucznych, 
Butelki ze szkła, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Koszyki 
na butelki, pokryte metalem szlachetnym, Butelki na napoje 
dla podróżnych, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwa-
kiem, Opaski na butelki z winem specjalnie przystosowane 
do nakładania na ich górną część, aby zapobiec skapywaniu, 
Plastikowe butelki na wodę [puste], Podstawki pod butelki 
[stojaki], Wiaderka do kostek lodu [na butelki], Termosy [bu-
telki termiczne], Stojaki na butelki z winem, Stojaki na butelki, 
Podstawki pod butelki wina, z metali szlachetnych, Balony 
szklane [pojemniki], Bańki szklane [pojemniki], Ceramiczne 
pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Dopa-
sowane pokrywy pojemników na śmieci, Fiolki szklane [po-
jemniki], Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użyt-
ku domowego, Karmniki dla ptaków w postaci pojemników, 
Kulki zapachowe [pojemniki], Lód (Pojemniki do -), Miski 
z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domo-
wego], Niemetalowe pojemniki na wodę święconą, Plastiko-
we pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domo-
wych, Plastikowe pojemniki z uchwytami na soki w karto-
nach, Podstawki na pojemniki do przypraw, Przenośne po-
jemniki chłodnicze, nieelektryczne, Pojemniki chłodzące 
do kawioru, Pojemniki do chleba, Pojemniki do czyszczenia 
i przechowywania protez zębowych, Pojemniki do napojów, 
Pojemniki do pieczenia wykonane ze szkła, Pojemniki do po-
pcornu do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Po-
jemniki do przechowywania żywności, Pojemniki do prze-
chowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodar-
stwie domowym, Pojemniki do przesadzania roślin, Pojemni-
ki do schładzania do napojów, Pojemniki do schładzania 
[nieelektryczne], Pojemniki do schładzania masła, Pojemniki 
do schładzania butelek, Pojemniki do sortowania rzeczy 
do prania, do użytku domowego, Pojemniki do użytku do-
mowego, Pojemniki do użytku domowego z metali szlachet-
nych, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Po-
jemniki emaliowane, Pojemniki kuchenne, Pojemniki ku-
chenne na tłuszcz, puste, Pojemniki na chleb, Pojemniki [ku-
wety] na nieczystości dla zwierząt domowych, Pojemniki 
na chleb [do użytku kuchennego], Pojemniki na czosnek, 
Pojemniki na jajka z tworzyw sztucznych, do użytku domo-
wego, Pojemniki na kanapki, Pojemniki na karmę dla ptaków, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na kompost do użytku domo-
wego, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki na kwiaty, Pojem-
niki na lód, Pojemniki na lód, do celów domowych, Pojemni-
ki na musztardę, Pojemniki na mydło, Pojemniki na nieczy-
stości dla zwierząt domowych, Pojemniki na olej, ocet, sól 
i pieprz, Pojemniki na pędzelki, Pojemniki na płyny, puste, 
do użytku domowego, Pojemniki na potpourri, Pojemniki 
na ptasie nieczystości, Pojemniki na śmieci i odpadki, Pojem-
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niki na środki do czyszczenia zębów, Pojemniki na szczotecz-
ki do zębów, Pojemniki na torby z tworzyw sztucznych, 
do użytku domowego, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki 
na wykałaczki z metali szlachetnych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność z podwójną 
izolacją cieplną, Pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, 
Pojemniki próżniowe na ziarna kawy, Pojemniki przystoso-
wane do przechowywania przyborów toaletowych, Pojem-
niki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowy-
wania karmy dla zwierząt domowych, Pojemniki-tacki do za-
mrażania kostek lodu, Pojemniki termoizolacyjne na puszki 
z napojami, do użytku domowego, Pojemniki termoizolacyj-
ne na napoje, Pojemniki termoizolacyjne, Pojemniki z odle-
wanego sztucznego kamienia do użytku domowego, Po-
jemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, Po-
jemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla 
zwierząt domowych, Pojemniki ze szkła, Pokrywy szklane 
do przemysłowych pojemników opakowaniowych, Pokrywy 
wielofunkcyjne do pojemników kuchennych, Przemysłowe 
pojemniki opakowaniowe ze szkła, Przemysłowe pojemniki 
opakowaniowe z porcelany, Przenośne pojemniki chłodni-
cze, nieelektryczne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelek-
tryczne, Przykrywki jednorazowe do pojemników użytku 
domowego, Puste pojemniki-rozpylacze, Szczotki do czysz-
czenia pojemników, Szczotki z pojemnikiem na detergent, 
Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termoizolacyjne 
pojemniki na żywność lub napoje, Termoizolowane pojem-
niki na napoje, Uchwyty do pojemników na napoje, przeno-
śne, Uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowe-
go, Zamykane niemetalowe pojemniki na żywność, do go-
spodarstwa domowego, Pojemniki [kuwety] na nieczystości 
dla zwierząt, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Futerały przysto-
sowane do noszenia artykułów sportowych, Sprzęt sporto-
wy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów 
zabaw i wesołych miasteczek, Akcesoria do pływania, Arty-
kuły myśliwskie i wędkarskie, Akcesoria nadmuchiwane 
do basenów, Amunicja do broni paintballowej [artykuły 
sportowe], Amunicja do pistoletów do paintballa, Antenki 
do siatek do gry w siatkówkę, Aparatura do łucznictwa, Arty-
kuły do gier w rzutki, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gim-
nastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bandy do stołów 
bilardowych, Bandy do stołów bilardowych [sprzęt do gry], 
Bandy na stoły będące częściami stołów do snookera, Bandy 
na stoły będące częściami stołów bilardowych, Bandy na sto-
ły bilardowe, Bandy stołów bilardowych, Bazy baseballowe, 
Bazy do softballu, Bazy domowe do gry w softball, Bazy mio-
taczy [baseball], Beczki do rzutek, Bieżnie stacjonarne 
do użytku w ćwiczeniach fizycznych, Kije bilardowe, Bile po-
numerowane do gry w bilard, Końcówki do kijów bilardo-
wych, Bloczki do jogi, Bloki startowe [artykuły sportowe], 
Bloki startowe [do sportów na bieżni], Bloki startowe na za-
wody sportowe, Błoto do wcierania w piłki do gry w baseball 
i softball, Bobsleje, Bodyboard, Bokserskie worki treningowe, 
Bramki do gry w bandy, Bramki do piłki nożnej, Bramki 
do unihokeja, Bramki hokejowe, Broń do szermierki, Broń pa-
intballowa [artykuły sportowe], Celowniki do łuku, inne niż 
teleskopowe, Chusty do jogi, Chińskie lotki [jianzi], Cięciwy 
do łuków, Cięciwy łuków, Ciężarki na nadgarstki i kostki 
do ćwiczeń, Dart, Deski do bodysurfingu, Deski do paddle-
boardingu, Deski do paddleboardingu [wiosłowania na sto-
jąco], Deski do pływania z latawcem [kiteboard], Deski 
do sportu wodnego skimboard, Deski do uprawiania spor-
tów wodnych, Deski do wakeboardingu, Deski do wakeskate, 
Deski kneeboardowe, Deski surfingowe, Deski surfingowe 
z żaglem, Deski typu bodyboard, Deski windsurfingowe, De-
ski z kołami z oponami do mountainboardingu, Deskorolki 
[sprzęt rekreacyjny], Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Dmu-

chane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], 
Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dołki 
do puttowania [golf], Dopasowane pokrowce do rakiet 
do gry w racquetball, Dopasowane pokrowce na deski typu 
bodyboard, Dopasowane pokrowce na główki kijów golfo-
wych, Dopasowane pokrowce na kije golfowe, Dopasowane 
pokrowce na kije golfowe typu putter, Dopasowane po-
krowce na kije narciarskie, Dopasowane pokrowce na narty, 
Dopasowane pokrowce na rakiety do squasha, Dopasowane 
pokrowce na rakiety do badmintona, Dopasowane pokrow-
ce na rakiety tenisowe, Dopasowane pokrowce na sprzęt 
sportowy, Dopasowane pokrowce na torby do golfa, Drążki 
do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drąż-
ki do podciągania na drzwi, Drewniane miecze do kendo, 
Dyski sportowe, Dyski sportowe [dla sportów odbywających 
się na wolnym powietrzu], Ekspandery [ćwiczenia], Ekspan-
dery do klatki piersiowej, Elektroniczne gry w rzutki, Ergome-
try wioślarskie, Etui na kije baseballowe, Etui na rzutki do gry 
w darta, Etykiety na torby golfowe, Flagi golfowe [artykuły 
sportowe], Florety do szermierki, Florety [szermiercze florety], 
Futerały do kijów bilardowych, Futerały na kije bilardowe, Fu-
terały na narty, Futerały w postaci kołczanów na przyrządy 
sportowe, Gimnastyczne drążki poziome, Gliniane dyski wy-
strzeliwane jako cel dla strzelców, Główki kijów golfowych, 
Kije golfowe, Groty do strzał łuczniczych, Gruszki bokserskie 
na sprężynie, Gry sportowe, Gry w kule [boule], Gry z piłecz-
ką i paletką [paddleball], Gryfy do hantli [do podnoszenia 
ciężarów], Gumki naramienników do użytku sportowego, 
Gumowe piłki do baseballu, Hantle, Hantle do podnoszenia 
ciężarów, Hantle kettlebell, Hydropłaty do desek będących 
sprzętem sportowym, Igły do pompek do pompowania pi-
łek do gier, Kalafonia używana przez sportowców, Kamienie 
curlingowe, Kamizelki ochronne do sztuk walki, Kij do camo-
gie, Kije [artykuły sportowe], Kije baseballowe, Kije bilardowe, 
Kije bilardowe [do gry w pool], Końcówki do kijów bilardo-
wych, Kije do gier, Kije do gier z piłką, Kije do gry w bandy, 
Kije do gry w polo [mallety], Kije do hokeja na lodzie, Kije 
do hokeja na trawie, Kije do krykieta, Kije do lacrosse, Kije 
do nordic walking, Kije do snookera, Kije do softballu, Kije 
do unihokeja, Kije golfowe, Kije golfowe [putter], Kije golfo-
we typu putter, Kije hokejowe, Kije narciarskie, Kijki do narto-
rolek, Kijki narciarskie, Klatki do mieszanych sztuk walki, Koła 
do jogi, Koła sportowe, Kołczany łucznicze, Kołeczki do sta-
wiania piłek golfowych, Kółka do deskorolek, Końcówki 
do kijów bilardowych (pool), Końcówki do kijów bilardo-
wych, Końcówki do pompowania piłek, Końcówki do rzutek, 
Konie gimnastyczne, Konie gimnastyczne z łękami, Kosze 
do gry w koszykówkę, Kosze do koszykówki, Kosze do łapa-
nia piłek, Kosze do zbierania piłek tenisowych, Krawędzie 
nart, Krążki do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka] 
wewnątrz, Krążki do gry w hokeja, Krążki do hokeja, Krążki 
do wzmacniania uchwytu, Krążki hokejowe, Kreda do kijów 
bilardowych, Kreda do kijów do gry w pool bilard, Kręgle, 
Kule bilardowe, Kule do gry w kręgle, Kule do gry w bocce, 
Kule do pchnięcia kulą, Kule do petanki, Kule [gry], Kule żela-
zne do użytku w pchnięciu kulą, Kulki wypełnione farbą 
do gry w paintball, Kulki wypełnione farbą do gry w paintball 
[pociski], Kulki z farbami do użytku jako pociski paintballowe 
w grach wojennych, Kusze [sprzęt sportowy], Latawce, La-
tawce powerkite, Ławki do ćwiczeń, Ławki do ćwiczenia mię-
śni brzucha, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do użyt-
ku gimnastycznego, Ławki do użytku sportowego, Linki 
do jazdy na nartach wodnych, Linki do kijów do lacrosse, 
Linki holownicze do jazdy na nartach wodnych, Liny do gim-
nastyki rytmicznej, Łopatki pływackie, Lotki do gry rakietka-
mi hagoita, Lotki [gry], Lotnie, Łuki do japońskiego łucznic-
twa (yumi), Łuki do łucznictwa, Łuki do strzelania, Łuki spor-
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towe [łucznictwo], Łuki strzelnicze, Łyżworolki, Łyżwy, Łyżwy 
do gry w hokeja na lodzie, Magnezja do poprawy chwytno-
ści w czynnościach sportowych, Małe trampoliny, Manekiny 
blokujące [akcesoria treningowe do futbolu amerykańskie-
go], Markery do gry w paintball, Maski dla łapaczy, Maski 
do baseballa, Maski do kendo, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maski szermiercze, Maszty do desek 
windsurfingowych, Maszynki do klejenia lotek do strzał łucz-
niczych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w cię-
żarki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny 
do gry w kręgle, Maszyny do przysiadów, Maszyny do rzuca-
nia piłek, Maszyny do wyrzucania piłek tenisowych, Maszyny 
i urządzenia do kręgli, Materiały strunowe do rakiet sporto-
wych, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do doł-
ka], sprzęt golfowy, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania 
piłki do dołka] wewnątrz, Maty do strzałek, Maty golfowe, 
Mechanizmy do ustawiania kręgli, Metalowe kije golfowe, 
Miecze bambusowe do kendo, Młoty do sportów, Mostki bi-
lardowe, Mostki bilardowe [sprzęt do gier], Naboje do procy, 
Naciągi do rakiet, Naciągi do rakiet do gry w racquetball, Na-
ciągi do rakiet squash, Naciągi do rakiet [tenisowych lub bad-
mintonowych], Naciągi do rakiet tenisowych, Naciągi do ra-
kiet wykonane z jelita, Naciągi naturalne do rakiet teniso-
wych wykonane z jelita, Naciągi naturalne do rakiet do squ-
asha wykonane z jelita, Naciągi rakiet do badmintona, Na-
dmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchi-
wane worki do bicia, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [ar-
tykuły do zabawy], Nagolenniki [artykuły sportowe], Nago-
lenniki do użytku sportowego, Nagolenniki lekkoatletyczne, 
Nagolenniki piłkarskie, Nakładki z tarczą do gry w rzutki, Na-
kolanniki [artykuły sportowe], Nakolanniki do gry w futbol 
amerykański, Nakolanniki do użytku sportowego, Nakolanni-
ki do użytku w grze w piłkę nożną, Nakrycia na końcówki ki-
jów golfowych, Nałokietniki do gry w futbol amerykański, 
Nałokietniki do gry w krykieta, Naparstniki łucznicze, Napina-
cze łuków, Naramienniki do gry w futbol amerykański, Nara-
mienniki do użytku sportowego, Nartorolki, Narty, Narty 
do monoskiingu, Narty skiboardowe, Narty wodne, Narty 
zjazdowe, Numerowane bile do gier bilardowych, Obciążniki 
na nadgarstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły spor-
towe], Obciążniki nóg do użytku sportowego, Obręcze 
do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, Obręcze sportowe, 
Obręcze wykorzystywane w gimnastyce rytmicznej, Obroto-
we uchwyty do pompek, Obrotowe uchwyty do worków 
treningowych, Ochraniacze amortyzujące przeciwko ura-
zom [artykuły sportowe], Ochraniacze brzucha do użytku 
sportowego, Ochraniacze ciała do gry w futbol amerykański, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze [czę-
ści strojów sportowych], Ochraniacze dla bramkarza do gry 
w hokeja na trawie, Ochraniacze dla bramkarzy, Ochraniacze 
dla bramkarzy do hokeja na lodzie, Ochraniacze dłoni 
do użytku sportowego, Ochraniacze do Taekwondo, Ochra-
niacze do uprawiania sportu, Ochraniacze do użytku w spo-
rcie, Ochraniacze genitaliów do użytku podczas uprawiania 
sportu, Ochraniacze klatki piersiowej do gry w futbol amery-
kański, Ochraniacze na brzuch do Taekwondo, Ochraniacze 
na gardło do użytku sportowego, Ochraniacze na goleń 
do użytku sportowego, Ochraniacze na klatkę piersiową 
przystosowane do uprawiania taekwondo, Ochraniacze 
na klatkę piersiową [do hokeja], Ochraniacze na klatkę pier-
siową do użytku sportowego, Ochraniacze na klatkę piersio-
wą [do użytku w grze w baseball], Ochraniacze na kolana 
do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze 
na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce, Ochraniacze 
na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły 
sportowe], Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy 

na rowerze [artykuły sportowe], Ochraniacze na łyżwy, 
Ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, Ochrania-
cze na nogi do gry w futbol amerykański, Ochraniacze 
na nogi [ochraniacze do gry w krykieta], Ochraniacze na nogi 
przystosowane do uprawiania sportu, Ochraniacze na palce 
do koszykówki, Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze 
na ramiona do gry w baseball, Ochraniacze na ramiona i łok-
cie [artykuły sportowe], Ochraniacze na ręce przystosowane 
do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce przystosowane 
do użytku podczas zajęć sportowych, Ochraniacze nóg 
do użytku sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku 
sportowego, Ochraniacze przedramienia [artykuły sporto-
we], Ochraniacze ramion dla łuczników, Ochraniacze talii 
do użytku sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sporto-
we], Ochronne maski na twarz do użytku w szermierce, 
Ochronne pokrowce na rakiety, Odbijacze bramkarskie 
do trenowania hokeja, Odskocznie do gimnastyki, Opaski 
do uchwytów rakiet tenisowych, Opaski na uchwyt do rakiet 
do badmintona, Opaski na uchwyt rakiet do squasha, Opaski 
na uchwyt rakietek do tenisa stołowego, Osłony bezpieczeń-
stwa do słupków do tenisa, Osłony dla nart, Osłony na cel 
do karate, Osłony na golenie do karate, Osłony na wiązania 
do nart, Ostrza łyżew, Oszczepy [artykuły sportowe], Oszcze-
py [do sportów terenowych], Otwarte celowniki do łuków 
do łucznictwa, Owijki do kijów do hokeja na lodzie, Pałeczki 
do sztafety, Paletki do gier z piłeczką i paletką [paddleball], 
Pałki gimnastyczne, Pancerze do kendo, Paralotnie, Paski 
do jogi, Paski mocujące do desek typu bodyboard, Pasy 
do owijania dłoni do użytku sportowego, Pasy do podnosze-
nia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy lędźwiowe dla zawod-
ników podnoszących ciężary, Pasy na nadgarstki do podno-
szenia ciężarów, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pasy używane 
przy podnoszeniu ciężarów, Piaskownice [artykuły sporto-
we], Piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, Piłeczki 
do gier z piłeczką i paletką [paddleball], Piłeczki do ściskania 
antystresowe, Piłeczki do tenisa stołowego, Piłki antystreso-
we do ćwiczeń, Piłki baseballowe, Piłki baseballowe 
[nie miękkie], Piłki do ćwiczeń, Piłki do futbolu amerykańskie-
go, Piłki do futsalu, Piłki do gry netball, Piłki do gry w bandy, 
Piłki do gry w dwa ognie, Piłki do gry w futbol amerykański, 
Piłki do gry w hokeja na trawie, Piłki do gry w paddle tenis, 
Piłki do gry w polo, Piłki do gry w racquetball, Piłki do gry 
w rugby, Piłki do gry w sepak takraw, Piłki do gry w unihokeja, 
Piłki do koszykówki, Piłki do krykieta, Piłki do lacrosse, Piłki 
do pilatesu, Piłki do piłki nożnej, Piłki do rugby, Piłki do ściska-
nia w postaci piłek gumowych do ćwiczenia rąk, Piłki do siat-
kówki, Piłki do soft tenisa, Piłki do softballu, Piłki do sportów 
rakietowych, Piłki do squasha, Piłki do waterpolo, Piłki futbo-
lowe, Piłki gimnastyczne, Piłki gimnastyczne do jogi, Piłki gol-
fowe, Piłki jako sprzęt sportowy, Piłki lekarskie, Piłki plażowe, 
Piłki ręczne, Piłki sportowe, Piłki sportowe nadmuchiwane, 
Piłki tenisowe, Piłki tenisowe [nie miękkie], Piórka do rzutek, 
Platformy do ćwiczeń, Płetwy denne do desek z żaglem, Płe-
twy do desek surfingowych, Płetwy do desek windsurfingo-
wych, Płetwy do nurkowania, Płetwy do nurkowania z akwa-
lungiem, Płetwy surfingowe, Płotki [do bieżni], Płotki do użyt-
ku w lekkoatletyce, Płotki do użytku w treningu lekkoatle-
tycznym, Podpórki do snookera, Podpórki pod kije bilardo-
we, Podstawki pod kije bilardowe, Podstawki do wykopywa-
nia piłek, Poduszki amortyzujące kopnięcia karate, Podwozia 
do deskorolek, Pojemniki na piłki tenisowe, Pojemniki 
na rzutki do darta, Pojemniki na zestawy do krokieta, Pojem-
niki przystosowane do przechowywania rzutek, Pojemniki 
przystosowane do przechowywania piór do rzutek, Pokrow-
ce do nart wodnych, Pokrowce dopasowane na główki kijów 
golfowych, Pokrowce na deski surfingowe, Pokrowce na de-
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ski z żaglem, Pokrowce na główki kijów golfowych, Pokrowce 
na główki rakiet do squasha, Pokrowce na kije bilardowe, 
Pokrowce na kije do softballu, Pokrowce na kije golfowe, Po-
krowce na łuki dla łucznictwa, Pokrowce na rakietki do tenisa 
stołowego, Pokrowce na rakiety, Pokrowce na rakiety do gry 
w squasha, Pokrowce na rakiety do tenisa, Pokrowce na ra-
kiety [do tenisa albo badmintona], Pokrowce wyprofilowane 
na rakiety do tenisa stołowego, Pokrycia ślizgów nart, Pokry-
cie ślizgów nart, Pomoce treningowe do gry w golfa, Pompki 
do piłek, Pompki specjalnie przystosowane do użytku z pił-
kami do gier, Pompki specjalnie przystosowane do pompo-
wania piłek do gier, Pompony dla cheerleaderek, Poręcze 
asymetryczne, Poręcze równoległe do gimnastyki, Pręty 
sprężynowe [ekspandery] do ćwiczeń, Proce [artykuły spor-
towe], Proce jako artykuły sportowe, Przedłużenia do kijów 
bilardowych, Przedmioty do rzucania rzutek strzelniczych, 
Przenośne bramki do gry w baseball, Przenośne drążki 
do tańca, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przybory 
do łucznictwa, Przykrycia na rakietki do tenisa stołowego, 
Przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria 
golfowe], Przyrządy do regulacji przechyłu przy uderzeniu 
w golfie, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przy-
rządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastyczne do rozciąga-
nia, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy 
stosowane w kulturystyce, Rączki do rakiet, Rakietki do bad-
mintona, Rakietki do tenisa stołowego, Rakiety do badminto-
na, Rakiety do gry w racquetball, Rakiety do squasha, Rakiety 
do tenisa, Rakiety do tenisa platformowego [paddle], Rakiety 
do tenisa ziemnego, Naciągi do rakiet, Rakiety [rakietki], Ra-
kiety śnieżne, Rakiety tenisowe, Ręczne trenażery nóg, Ręcz-
nie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne 
i dolne partie ciała, Rękawice baseballowe, Rękawice bilardo-
we, Rękawice bokserskie, Rękawice dla chwytaczy do gry 
w baseball, Rękawice dla pałkarzy, Rękawice dla pałkarzy [ak-
cesoria do gier], Rękawice dla pierwszobazowego [baseball], 
Rękawice do futbolu amerykańskiego, Rękawice do gier, Rę-
kawice do gry w kręgle, Rękawice do gry w piłkę nożną, Rę-
kawice do gry w piłkę ręczną, Rękawice do gry w softball, 
Rękawice do jazdy na nartach wodnych, Rękawice do karate, 
Rękawice do lacrosse, Rękawice do podnoszenia ciężarów, 
Rękawice do racquetball, Rękawice do szermierki, Rękawice 
do taekwondo, Rękawice do windsurfingu, Rękawice golfo-
we, Rękawice hokejowe, Rękawice kote, Rękawice ochronne 
[rękawice do uprawiania łucznictwa], Rękawice sparingowe, 
Rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas upra-
wiania sportu, Rękawiczki pływackie, Ringi bokserskie, Rolki 
do stacjonarnych rowerów treningowych, Rowery treningo-
we stacjonarne i rolki do nich, Równoważnie [gimnastyczne], 
Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Rzutki, strzałki [gra], 
Rzutki strzelnicze [tarcze], Sanki, Sanki [artykuły sportowe], 
Sanki blokujące do futbolu amerykańskiego, Sanki bobslejo-
we [artykuły sportowe], Sanki do skeletonu [artykuły sporto-
we], Sanki i ślizgacze do celów rekreacyjnych, Shafty do rzu-
tek (do gry w darta), Siatki do badmintona, Siatki do bramek, 
Siatki do bramek do gry w piłkę nożną, Siatki do bramek 
do hokeja na lodzie, Siatki do celów sportowych, Siatki 
do gier z piłką, Siatki do gry w piłkę, Siatki do gry w piłkę siat-
kową, Siatki do gry w racquetball, Siatki do hokeja na lodzie, 
Siatki do klatek do odbijania piłki baseballowej, Siatki do ko-
szykówki, Siatki do łuz w stole bilardowym, Siatki do sportów, 
Siatki do sportowych gier piłkowych, Siatki do tenisa platfor-
mowego, Siatki do tenisa stołowego, Siatki do uprawiania 
gry w golfa, Siatki i słupki do tenisa, Siatki tenisowe, Skakanki, 
Skakanki z wbudowanymi cyfrowymi licznikami, Skistopery 
do wiązań narciarskich, Skóra focza [pokrycia na narty], 
Skrzynie gimnastyczne, Sliotar (piłka do hurlingu), Słupki 
do bramek, Słupki do gry w siatkówkę, Słupki do mocowania 

siatki do badmintona, Słupki do siatek tenisowych [sprzęt 
sportowy], Słupki do siatki do tenisa stołowego, Słupki do te-
nisa, Smycze do desek surfingowych, Smycze do desek typu 
bodyboard, Spadochrony do paralotni, Spadochrony oporo-
we do treningu atletycznego, Spadochrony szybujące, 
Spodenki z ochraniaczami do gry w futbol amerykański, 
Sportowe nakolanniki do jazdy na deskorolce, Sportowe na-
kolanniki do jazdy na łyżwach, Sportowe nakolanniki do jaz-
dy na rowerze, Sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, 
Sportowe nałokietniki do jazdy na łyżwach, Sportowe nało-
kietniki do jazdy na deskorolce, Sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na łyżwach, Sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na deskorolce, Sportowe ochraniacze 
na ręce do jazdy na łyżwach, Sportowe ochraniacze na ręce 
do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy 
na deskorolce, Spraye z żywic antypoślizgowe do użytku 
przez sportowców, Sprzęt do badmintona, Sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń fi-
zycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt do gry w bilard, Sprzęt 
do gry w bilarda, Sprzęt do gry w piłkę siatkową, Sprzęt 
do łucznictwa, Sprzęt do łucznictwa [japońskie i zachodnie 
style], Sprzęt do piłki nożnej, Sprzęt do szermierki, Sprzęt 
do treningów sportowych, Sprzęt do treningu sztuk walki, 
Sprzęt łuczniczy, Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, 
Sprzęt używany na treningach rugby, Sprzęt używany przy 
grze w golfa, Środkowe paski do siatki tenisowej, Stacjonarne 
rowery treningowe, Stanowiska maszyn do biegania, Step-
pery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, Sterowane radio-
wo miniaturowe cele powietrzne do użytku sportowego, 
Stojaki do przysiadów, Stojaki do uderzania piłek baseballo-
wych, Stojaki na kije bilardowe, Stojaki na torby golfowe, Sto-
jaki specjalnie przystosowane do przechowywania kijów 
golfowych, Stołki gimnastyczne, Stoły bilardowe, Stoły bilar-
dowe uruchamiane monetami lub żetonami, Stoły do inwer-
sji, Stoły do tenisa stołowego, Stopnie [steppery] do aerobi-
ku, Stożki treningowe do piłki nożnej, Struny do rakiet, Strzały 
łucznicze, Deski surfingowe, Suspensoria dla sportowców, 
Szable [broń do szermierki], Szafki na tarcze do gry w strzałki, 
Szczotki do curlingu, Sznurki syntetyczne do użytku z rakie-
tami, Sznurowadła do naramienników do użytku sportowe-
go, Szpady do szermierki, Sztangi do podnoszenia ciężarów, 
Sztuczne ściany wspinaczkowe, Tablice do koszykówki, Tabli-
ce do koszykówki ze szkła, Tarcze do gry w rzutki, Tarcze elek-
troniczne, Tarcze elektroniczne do gier i sportu, Tarcze łucz-
nicze, Tarcze strzelnicze, Tarcze strzelnicze do broni palnej, 
Tarcze strzelnicze do użytku sportowego, Tarcze treningowe 
do sztuk walki, Taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, Ta-
śmy do ćwiczeń, Taśmy do owijania uchwytów rakiet teniso-
wych, Taśmy do uchwytów kijów bejsbolowych, Taśmy 
do uchwytów kijów golfowych, Taśmy do uchwytów rakiet, 
Taśmy elastyczne do rozciągania palców, Taśmy z ciężarkami 
do wyważania rakiet tenisowych, Tłumiki drgań do rakiet te-
nisowych, Torby dla osób noszących kije golfowe, Torby 
na deskorolki, Torby na kije do hokeja na lodzie, Torby na kije 
golfowe, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby 
na kołeczki do stawiania piłek golfowych, Torby na kółkach 
na sprzęt do golfa, Torby na kręgle, Torby na kręgle [przysto-
sowane], Torby na narty, Torby na piłki do gry w lacrosse, Tor-
by na piłki futbolowe, Torby na sprzęt do krykieta, Torby 
na sprzęt do krykieta [dopasowane], Torby przystosowane 
do kijów do lacrosse, Torby przystosowane do kul do kręgli, 
Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Tor-
by przystosowane do noszenia desek surfingowych, Torby 
przystosowane do sprzętu szermierskiego, Torby specjalnie 
przystosowane do sprzętu sportowego, Torby specjalnie za-
projektowane na deski surfingowe, Torby specjalnie zapro-



Nr  ZT36/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

jektowane do nart, Torby tenisowe wyprofilowane do nosze-
nia rakiety, Tory kręglarskie, Trampoliny, Trampoliny [artykuły 
sportowe], Trampoliny treningowe, Trapezy [uprząż] do de-
sek windsurfingowych, Trenażery eliptyczne, Trenażery mię-
śni brzucha, Treningowe obciążniki na nogi, Trójkąty bilardo-
we, Trójkąty na bile bilardowe, Trzonki kijów golfowych, Tycz-
ki do skoków, Tyczki do skoków o tyczce (sprzęt sportowy), 
Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, Uchwyty do artykułów 
sportowych, Uchwyty do kijów golfowych, Uchwyty do kre-
dy bilardowej, Uchwyty do nart wodnych, Uchwyty do piłek, 
Uchwyty do podnoszenia ciężarów, Uchwyty do pompek, 
Uchwyty do robienia pompek, Uchwyty liny do nart wod-
nych, Uchwyty kijów golfowych, Uchwyty na kołeczki tee, 
Uprząż wspinaczkowa, Uprzęże do użytku w sporcie, Urzą-
dzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia 
do ćwiczenia mięśni dłoni, Urządzenia do kolejek tyrolskich 
do celów rekreacyjnych, Urządzenia do kulturystyki [ćwicze-
nia], Urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, Urządze-
nia do odsyłania kul do gry w kręgle, Urządzenia do odzyski-
wania piłek golfowych, Urządzenia do osiągania sprawności 
fizycznej [nie do użytku medycznego], Urządzenia do serwo-
wania do tenisa stołowego, Urządzenia do treningu gry 
w golfa, Urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, Urzą-
dzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Urządzenia do za-
znaczania punktów w bilardzie, Urządzenia zaciskowe [sprzęt 
do wspinaczki górskiej], Usztywnione ochronne artykuły 
do użytku podczas gry w krykieta, Wałki do ćwiczeń mięśni 
brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej, Wiązania 
do desek snowboardowych, Wiązania do desek z żaglem, 
Wiązania do nart, Wiązania do nart i ich części, Wiązania 
do nart wodnych, Wiązania do nart zjazdowych, Wiązania 
do stóp do desek z żaglem, Wiosła do deskorolek, Wiosła ja-
pońskie (hagoita), Worki treningowe, Worki treningowe 
montowane na podłodze, Wózki na torby golfowe, Wrotki, 
Wstążki do gimnastyki artystycznej, Wyrzutnie do rzutków 
[artykuły sportowe], Zaciski na kije bilardowe, Zaczepki 
do mocowania sznurowadeł naramienników do użytku 
sportowego, Zaczepy do holowania nart wodnych, Zaczepy 
liny do holowania do nart wodnych, Zamaskowane kryjówki 
dla polujących na kaczki [artykuły sportowe], Zderzaki 
do kręgli, Zestawy do badmintona, Zestawy do gry w kręgle 
[skittles], Zestawy do gry w tee-ball, Zestawy do krokieta, Ze-
stawy do trenowania tenisa stołowego z elastycznym drąż-
kiem, Zestawy łuków do strzelania, Zestawy prętów spręży-
nowych do rozciągania do użytku podczas ćwiczeń fizycz-
nych, Znaczniki do oznaczania położenia piłek golfowych, 
Znaczniki do toreb golfowych ze skóry, Żyłki do rakiet, Żyłki 
do rakiet tenisowych.

(210) 533106 (220) 2021 08 25
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Make your horse shine

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwie-
rząt, Szampony dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwie-
rząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Produkty do pielę-

gnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki 
do pielęgnacji skóry zwierzęcej, Środki do pielęgnacji zębów 
dla zwierząt, 18 Artykuły odzieżowe dla koni, Nakolanniki dla 
koni, Chomąta dla koni, Derki na konie, Klapy na oczy dla koni 
[uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła dla koni, Buty dla koni, 
Nauszniki dla koni, Siodła na konia, Czapraki pod siodła koń-
skie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, Spodnie 
do jeździectwa, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździec-
twa konnego [inne niż kaski jeździeckie].

(210) 533107 (220) 2021 08 25
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR HORSE QUALITY HORSE CARE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 03.03.25, 26.01.02, 26.01.04, 
26.01.15, 26.01.18, 26.01.21

(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwie-
rząt, Szampony dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwie-
rząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Produkty do pielę-
gnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki 
do pielęgnacji skóry zwierzęcej, Środki do pielęgnacji zębów 
dla zwierząt, 18 Artykuły odzieżowe dla koni, Nakolanniki dla 
koni, Chomąta dla koni, Derki na konie, Klapy na oczy dla koni 
[uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła dla koni, Buty dla koni, 
Nauszniki dla koni, Siodła na konia, Czapraki pod siodła koń-
skie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, Spodnie 
do jeździectwa, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździec-
twa konnego [inne niż kaski jeździeckie].

(210) 533108 (220) 2021 08 25
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DOCTOR HORSE
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwie-
rząt, Szampony dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwie-
rząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Produkty do pielę-
gnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki 
do pielęgnacji skóry zwierzęcej, Środki do pielęgnacji zębów 
dla zwierząt, 18 Artykuły odzieżowe dla koni, Nakolanniki dla 
koni, Chomąta dla koni, Derki na konie, Klapy na oczy dla koni 
[uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła dla koni, Buty dla koni, 
Nauszniki dla koni, Siodła na konia, Czapraki pod siodła koń-
skie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, Spodnie 
do jeździectwa, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździec-
twa konnego [inne niż kaski jeździeckie].
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(210) 533198 (220) 2021 08 26
(731) TJ SPORT BABIAK, SZCZUDŁO SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) projekt junior
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Cho-
rągiewki papierowe, Kartonowe maty stołowe, Maty papie-
rowe, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe podkładki 
stołowe, Podstawki papierowe, Proporczyki z papieru, Trans-
parenty z papieru, Torby do pakowania wykonane z biode-
gradowalnego papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, Materiały drukowane, 
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze informacyj-
ne, Artykuły papiernicze do pisania, Banery wystawowe wy-
konane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny 
[materiały drukowane], Bloczki do notowania, Bloczki do za-
pisywania wyników, Bloki do pisania, Bony towarowe, Bro-
szury, Broszury dotyczące gier, Dekoracyjne naklejki na kaski, 
Druki, Druki w formie obrazów, Drukowane emblematy, Dru-
kowane dyplomy [nagrody], Drukowane etykietki papiero-
we, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane materiały 
ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane za-
proszenia, Drukowane znaki papierowe zawierające nazwy 
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, Emblematy 
papierowe, Etui do notatników, Etykiety przylepne z papieru, 
Fotografie, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sporto-
wymi, Reprodukcje graficzne, Instrukcje obsługi do sprzętu 
do ćwiczeń, Kalendarze drukowane, Kalkomanie 3D do sto-
sowania na każdej powierzchni, Kalkomanie przylepne, Karty 
informacyjne, Karty wyników, Kasetki na stemple [pieczątki], 
Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Koszulki do przechowy-
wania zbiorów, Mapy wykonane z elastycznych tworzyw 
sztucznych, Materiały piśmienne, Naklejki, Naklejki [kalkoma-
nie], Nalepki, Notesy, Odbitki kolorowe, Okładki na zeszyty 
ćwiczeń, Organizery osobiste, Papier firmowy, Papierowe 
etykietki identyfikacyjne, Pieczątki pamiątkowe [plomby], 
Plakietki papierowe, Podkładki na biurko z kalendarzem, 
Podręczniki użytkownika, Pojemniki na biurko, Przekładki 
do zeszytów, Publikacje promocyjne, Reklamowe znaki pa-
pierowe, Reprodukcje fotograficzne, Reprodukcje graficzne, 
Segregatory do prezentowania, Skorowidze, indeksy, Spor-
towe karty do kolekcjonowania, Skoroszyty, Szkolne zeszy-
ty, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśma klejąca, 
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Terminarze, Ulotki 
drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki do książek, Zawiesz-
ki tekturowe, Zeszyty ćwiczeń z naklejkami, Znaczki, Arku-
sze do pakowania z papieru, Arkusze z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, Blistry do pakowania, Drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, Folia przylepna z two-
rzyw sztucznych do opakowań, Folia przylepna z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych 
do pakowania żywności, Kartonowe pudełka do pakowania, 
Kartony do pakowania, Materiały opakowaniowe [amor-
tyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Papier do pakowania 
żywności, Opakowania z tworzyw sztucznych, Papierowe 
torebki na kanapki, Papierowe pudełka do pakowania, Papie-
rowe etykietki na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, 
Pojemniki kartonowe do pakowania, Pojemniki wysyłkowe 
z tektury, Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudła opako-
waniowe [kartonowe], Szczelne opakowania z tektury, Taśmy 
zabezpieczające z tworzyw sztucznych, Torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby papierowe 
do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, 35 Organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Poka-
zy towarów, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 

sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie pokazów towarów, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z akce-
soriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego 
dotyczące rowerów, Usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gra-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 38 Cyfrowa trans-
misja danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, 
Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, 
Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmi-
sji medialnych treści rozrywkowych, Przekazywanie danych 
za pomocą telekomunikacji, Przesyłanie informacji za po-
średnictwem sieci krajowych i międzynarodowych, Prze-
syłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity 
lub interaktywnych sieci multimedialnych, Telekomunikacja 
informacyjna (w tym strony internetowe), Transmisja i od-
biór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji z baz danych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja 
sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja 
sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem sys-
temów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, 
Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, Usługi przesyłania 
danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi prze-
syłania danych dostępne za pomocą hasła, Usługi transmi-
sji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi w zakresie 
transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, 
Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 
Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, 
dokumentów, wiadomości i danych, Komunikacja przez mię-
dzynarodowe sieci telekomunikacyjne, Przesyłanie danych 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Telematyczna 
transmisja danych i przekaz plików, Transmisja informacji 
do celów biznesowych, Usługi bezpiecznej transmisji da-
nych, dźwięków i obrazów, Usługi łączności umożliwiające 
przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne w zakresie 
dystrybucji danych, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, 
Usługi w zakresie transmisji danych przez sieci telematyczne, 
Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Za-
pewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych 
i elektronicznych baz danych.

(210) 533222 (220) 2021 08 27
(731) SZANIAWSKI JAN AUTOSTACJA, Trzcianka
(540) (znak słowny)
(540) GETRIBO
(510), (511) 12 Amortyzatory do pojazdów, Amortyzatory 
do samochodów, Amortyzatory do zawieszeń pojazdów, 
Amortyzatory zawieszenia do pojazdów, Automatyczne 
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Automatyczne 
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skrzynie biegów do samochodów osobowych, Bębny ha-
mulcowe, Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, Bębny 
hamulcowe do pojazdów, Bloki pędne do pojazdów lądo-
wych, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów], Cylindry 
hamulca głównego, Cylindry hamulcowe, Cylindry hamulco-
we do pojazdów, Cylindry hamulcowe do pojazdów lądo-
wych, Cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych, Części 
do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, Części hamulców 
do pojazdów z materiałów mających właściwości cierne, 
Części hamulcowe do samochodów, Części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, Części i akcesoria do pojazdów 
do poruszania się po wodzie, Części i akcesoria do pojazdów 
do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, Czę-
ści i akcesoria do pojazdów, Części konstrukcyjne do samo-
chodów, Części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, 
Części pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych, Czopy 
osi pojazdów, Dyferencjały [części pojazdów lądowych], Dy-
ferencjały do pojazdów lądowych, Dyferencjały napędu 
do pojazdów lądowych, Dżojstiki do pojazdów, Dźwignie 
hamulców ręcznych do pojazdów, Dźwignie zmiany biegów 
[części do motocykli], Dźwignie zmiany biegów do samo-
chodów, Dźwignie zmiany biegów do pojazdów lądowych, 
Elastyczne wały do pojazdów lądowych, Elektryczne napędy 
do pojazdów, Elektryczne urządzenia zmiany biegów do sil-
ników pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni 
maszynowych do pojazdów lądowych, Elementy zębate 
do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów 
do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów 
do pojazdów, Gałki kierownicy do samochodów, Hamulce 
kierunkowe, Hamulce tarczowe, Hamulce tarczowe do po-
jazdów lądowych, Hamulce taśmowe do pojazdów lądo-
wych, Hamulcowe części do pojazdów, Hydrauliczne jed-
nostki przekazania napędu do pojazdów lądowych, Hydrau-
liczne przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lą-
dowych, Hydrauliczne serwozawory stanowiące części sys-
temów hydraulicznych pojazdów, Hydrauliczne serwozawo-
ry stanowiące części systemów hamulcowych pojazdów, 
Hydrauliczne sprzęgła do pojazdów lądowych, Hydrauliczne 
sprzęgła z integralnymi amortyzatorami, do pojazdów lądo-
wych, Hydrauliczne systemy kontrolne do pojazdów, Koła 
cierne do pojazdów lądowych, Koła łańcuchowe do pojaz-
dów lądowych, Koła pasowe do pojazdów lądowych, Koła 
toczne do pojazdów, Koła zębate do pojazdów lądowych, 
Koła zębate do przekładni samochodów wyścigowych, Koła 
zębate do silników pojazdów lądowych, Koła zębate łańcu-
chowe, Koła zębate łańcuchowe do pojazdów lądowych, 
Koła zębate napędowe do pojazdów lądowych, Koła zębate 
tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, Korbowo-
dy do pojazdów lądowych, inne niż części silników, Korby 
[części pojazdów lądowych], Łączniki do użytku ze sprzęgła-
mi do pojazdów lądowych, Łączniki hydrauliczne do pojaz-
dów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy 
mechaniczne, Łańcuchy do napędzania do pojazdów drogo-
wych, Łańcuchy do przekładni do pojazdów lądowych, Łań-
cuchy do samochodów, Łańcuchy do samochodów osobo-
wych, Łańcuchy napędowe do napędzania pojazdów lądo-
wych, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcu-
chy sworzniowe tulejkowe do pojazdów lądowych, Lekkie 
ciężarówki, Łopatki turbin będące częściami do silników po-
jazdów lądowych, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Łoży-
ska osiowe do pojazdów lądowych, Mechaniczne skrzynie 
biegów do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędów sil-
nikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, Mechani-
zmy napędowe [części pojazdów lądowych], Mechanizmy 
napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne], Mechani-
zmy napędowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy napę-
dowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Mechanizmy 

napędowe zębate do pojazdów lądowych, Mechanizmy 
przekładniowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy prze-
noszenia mocy do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzę-
gła do samochodów, Mechanizmy zmiany biegów do pojaz-
dów lądowych, Misy olejowe stanowiące części skrzyń bie-
gów pojazdów lądowych, Napędy silnikowe elektryczne 
do pojazdów lądowych, Nieelektryczne pierścienie sprzęga-
jące [części do silników pojazdów lądowych], Obudowy 
skrzyni biegów do pojazdów lądowych, Obwody hydraulicz-
ne do pojazdów, Obwody hydrauliczne do samochodów, 
Okładziny hamulców, Okładziny szczęk hamulca do samo-
chodów, Osie do systemów zawieszenia pneumatycznego 
w pojazdach, Osie i wały Cardana do pojazdów mechanicz-
nych, Osłonki łańcuchów do pojazdów, Osłony elastyczne 
przegubu osi do pojazdów, Osłony górne skrzyni biegów 
do pojazdów lądowych, Osłony łańcucha do pojazdów, Pasy 
napędowe do napędzania pojazdów lądowych, Pasy napę-
dowe do pojazdów lądowych, Pasy gumowe do przekładni 
pojazdów lądowych, Pasy napędowe do silników pojazdów 
lądowych, Pędnie do pojazdów lądowych, Pędniki do pojaz-
dów, Pędniki sterujące do pojazdów, Piasty kół, Piasty kół po-
jazdów, Piasty kół samochodowych, Piasty kół tylnych, Piasty 
przedniej osi do pojazdów, Płytki cierne hamulca do pojaz-
dów lądowych, Płytki cierne hamulca do samochodów, Płyt-
ki cierne hamulca do pojazdów, Płytki cierne hamulców tar-
czowych do pojazdów lądowych, Płytki sprzęgła ciernego 
do pojazdów lądowych, Pojazdy do poruszania się po lądzie, 
Pojazdy do poruszania się, Pokrywy osłon piasty, Przegubo-
we skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Przekładnie 
bezstopniowe do pojazdów lądowych, Przekładnie do po-
jazdów lądowych, Przekładnie mechaniczne do pojazdów 
lądowych, Przekładnie nawrotne do pojazdów lądowych, 
Przekładnie obiegowe do pojazdów lądowych, Przekładnie 
przyspieszające [nadbiegi] do pojazdów lądowych, Przekład-
nie przyspieszające do pojazdów lądowych, Przekładnie re-
dukcyjne do pojazdów lądowych, Przekładnie z kołami cier-
nymi do pojazdów lądowych, Przekładnie zapadkowe 
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów lą-
dowych, Przekładnie zębate do pojazdów, Przekładnie zęba-
te do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, Przekład-
nie zębate walcowe do pojazdów lądowych, Przekładnie 
zmiany biegów, Przemienniki momentu obrotowego do po-
jazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego 
do samochodów, Przeniesienie napędu do pojazdów lądo-
wych, Rolki [koła pojazdów], Rozpieracze hydrauliczne szczęk 
hamulca do pojazdów, Rozruszniki do pojazdów lądowych, 
Samochody, Samochody autonomiczne, Samochody elek-
tryczne, Samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, 
Samochody elektryczne zasilane z sieci, Samochody hybry-
dowe, Samochody hybrydowe zasilane z sieci, Samochody 
osobowe, Samochody z napędem wodorowym, Samocho-
dy z ogniwami paliwowymi, Serwomotory do pojazdów lą-
dowych, Seryjnie produkowane samochody hybrydowe, Sil-
niki benzynowe do pojazdów lądowych, Silniki Diesla do po-
jazdów lądowych, Silniki Diesla z turbiną do pojazdów lądo-
wych, Silniki elektryczne do samochodów osobowych, Silni-
ki elektryczne do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów bie-
gu wstecznego do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów 
[części do pojazdów lądowych], Skrzynie biegów do pojaz-
dów lądowych, Skrzynie biegów do skrzynki biegów hydra-
matic do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do zmiany 
prędkości do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów z po-
dwójnym sprzęgłem do pojazdów lądowych, Skrzynki bie-
gów, Skrzynki biegów hydramatic do pojazdów lądowych, 
Skrzynki przekładniowe do pojazdów lądowych, Sprzęgła 
cierne do pojazdów lądowych, Sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, Sprzęgła do przenoszenia siły do pojazdów lądowych, 
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Sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, Sprzęgła kło-
we dwukierunkowe do pojazdów lądowych, Sprzęgła z wol-
nym kołem do pojazdów lądowych, Sprzęgła zębate do po-
jazdów lądowych, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, 
Tarcze sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Tłumiki 
drgań skrętnych do pojazdów, Układy napędowe z wałami 
odbioru mocy do pojazdów lądowych, Wały Cardana do po-
jazdów, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Wały od-
bioru mocy do pojazdów lądowych, Zębate przekładnie 
do pojazdów lądowych, Zsynchronizowane przekładnie bie-
gów [powershift] do pojazdów lądowych, 37 Doradztwo 
dotyczące naprawy pojazdów, Dostarczanie informacji o na-
prawach pojazdów, Dostarczanie informacji o konserwacji 
pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Insta-
lowanie wyposażenia samochodowego, Konserwacja części 
i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silniko-
wych, Konserwacja i naprawa części i osprzętu łodzi, Konser-
wacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasa-
żerów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i na-
prawy pojazdów silnikowych, Konserwacja lub naprawa po-
jazdów samochodowych, Konserwacja pojazdów, Konser-
wacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja samocho-
dów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, 
serwis, strojenie i naprawa silników, Kontrola pojazdów przed 
przeprowadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów przed 
przeprowadzeniem naprawy, Kontrola samochodów 
i ich części przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojaz-
dów [silniki], Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, 
Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Naprawa ciężaró-
wek, Naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicz-
nego, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, 
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części 
do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i ich części, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicz-
nych i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów 
elektrycznych, Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, 
Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, 
Naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, Naprawy i kon-
serwacja samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, 
Naprawy samochodów, Regeneracja silników pojazdów, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów lądo-
wych, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silniko-
wych, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi 
warsztatów naprawy pojazdów, Usługi wymiany oleju samo-
chodowego.

(210) 533230 (220) 2021 08 27
(731) KASPRZYK BARTŁOMIEJ, Pogwizdów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salty grails

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych.

(210) 533245 (220) 2021 08 29
(731) WAGA DOROTA TRIPYOU, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) TRIPYOU
(510), (511) 39 Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur 
turystycznych, Organizacja wycieczek turystycznych, Udo-
stępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, 
Udzielanie informacji turystycznych, Udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie in-
formacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, Usługi biura turystycznego w celu rezer-
wacji podróży, Usługi doradztwa turystycznego i informacji 
turystycznej, Usługi przewodników turystycznych oraz infor-
macja o podróży, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, 
Zwiedzanie turystyczne, Zwiedzanie turystyczne, zwiedza-
nie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania 
wycieczek, Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe do plano-
wania podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Doradztwo 
w zakresie planowania trasy podróży, Dostarczanie biletów 
w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Koordyno-
wanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, Orga-
nizacja i rezerwacja podróży, Organizacja wiz podróżnych, 
paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdża-
jących za granicę, Organizowanie i rezerwowanie podróży 
w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie podró-
ży, Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie po-
dróży i rejsów, Organizowanie podróży i wycieczek statkami, 
Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie po-
dróży z i do hotelu, Organizowanie podróży zagranicznych 
dla celów kulturalnych, Organizowanie transportu i podró-
ży, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Planowa-
nie i organizowanie podróży, Planowanie i rezerwowanie 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, Planowanie i rezerwowanie 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicz-
nych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Pla-
nowanie podróży, Planowanie trasy podróży, Przewożenie 
podróżujących autobusami, Rezerwacja biletów na podróż, 
Rezerwacja biletów na podróż pociągiem, Rezerwacja miejsc 
dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja 
miejsc na podróż samolotem, Rezerwacja miejsc na podróż 
pociągiem, Rezerwacja miejsc na podróż autokarem, Rezer-
wacja miejsc [podróż], Rezerwowanie miejsc podróżnych, 
Rezerwowanie podróży, Rezerwowanie podróży i wycieczek 
wakacyjnych, Skomputeryzowane usługi informacyjne zwią-
zane z rezerwacjami podróży, Skomputeryzowane usługi in-
formacyjne dotyczące podróży, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie rezerwacji podróży, Świadczenie usług w zakresie 
informacji podróżnej, Transport drogowy podróżnych, Trans-
port lądowy podróżnych, Transport podróżnych samocho-
dem, Udzielanie informacji dotyczących podróży, Udzielanie 
informacji dotyczących transportu i podróży, Udzielanie 
informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednic-
twem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyj-
nych, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji on-line na temat po-
dróży, Udzielanie informacji związanych z trasami podróży, 
Usługi agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencji podróży 
polegające na organizowaniu podróży, Usługi agencji podró-
ży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi 
agencji rezerwującej podróże, Usługi agencyjne obejmujące 
organizację podróży, Usługi agencyjne w zakresie organizo-
wania transportu podróżnych, Usługi agencyjne w zakresie 
rezerwacji miejsc na podróż, Usługi agencyjne w zakresie or-
ganizowania podróży, Usługi doradcze związane z organizo-
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waniem podróży, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Usługi 
rezerwacji wczasów i podróży, Usługi informacyjne związane 
z podróżowaniem, Usługi w zakresie organizowania transpor-
tu podróżnych, Usługi w zakresie podróży, Usługi w zakresie 
rezerwowania podróży, Usługi w zakresie udostępniania in-
formacji dotyczących podróży, Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów na podróże i wycieczki, Usługi w zakresie rezerwacji 
podróży i środków transportu, Usługi w zakresie wczasów 
zorganizowanych związane z planowaniem podróży, Usłu-
gi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 43 Usługi biur 
turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, Usługi 
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi w zakresie obozów turystycznych 
[zakwaterowanie], Rezerwacja pokojów hotelowych dla po-
dróżnych, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, 
Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Świadczenie usług 
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróż-
nych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwate-
rowania dla podróżnych, Usługi agencji podróży w zakresie 
dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi biur podróży 
w zakresie organizowania zakwaterowania, Usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi 
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi 

biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tym-
czasowego, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania 
restauracji.

(210) 533272 (220) 2021 08 30
(731) PELIKAN ARIEL SPD, Wieruszów
(540) (znak słowny)
(540) bird meble
(510), (511) 20 Meble.

(210) 533281 (220) 2021 08 30
(731) PELIKAN ARIEL SPD, Wieruszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) birdmeble

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.15

(510), (511) 20 Meble.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 529301, 529972, 532733, 532739, 532843

2 529301, 532843

3 520464, 529416, 529879, 530586, 531025, 531027, 531028, 531335, 531818, 532073, 532612, 532697, 533106, 
533107, 533108

4 530803, 531822, 532218, 532515, 532733

5 519258, 529281, 529416, 530235, 530478, 530481, 530586, 530791, 530850, 530858, 531025, 531027, 531028, 
531104, 531105, 531335, 531818, 532011, 532551, 532612, 532632, 532634, 532697, 532839

6 518501, 519382, 522971, 529949, 532218

7 513086, 522971, 529390, 529949, 532218

9 520835, 522971, 528644, 528646, 528647, 528664, 529869, 529870, 529871, 530561, 530586, 530662, 530663, 
530664, 530706, 530708, 530710, 531808, 531845, 532051, 532218, 532515, 532576, 532664, 532703, 532737, 
532747, 533075

10 523333, 530586, 530858, 531335, 532438, 532577, 532612

11 522971, 530662, 530663, 530664, 532218

12 533222

13 532158, 532732

14 532764

15 519851

16 526152, 528812, 528813, 529869, 529870, 529871, 530539, 530586, 532155, 532218, 532515, 532631, 533198

17 529301, 532530

18 530429, 532560, 532631, 533049, 533106, 533107, 533108

19 518501, 519382

20 528635, 532731, 533049, 533272, 533281

21 529972, 530586, 532560, 532697, 533105

22 519382

24 532560

25 530429, 532158, 532560, 532580, 532631, 532745, 533106, 533107, 533108, 533230

28 528482, 530706, 530708, 530710, 531845, 532158, 532560, 532694, 532747, 533105

29 502144, 519258, 525386, 525388, 529052, 529281, 529972, 530029, 530083, 530447, 530586, 530850, 532591, 
532592, 532694, 533102

30 502144, 519258, 528500, 529052, 529101, 529515, 529856, 530447, 531104, 531105, 531666, 531674, 532453, 
532860, 532861, 532966, 533102

31 529052, 529931, 529972, 532591, 532592, 533102

32 519258, 530689, 530690, 530691, 532694, 532750, 532761, 532770, 532772, 532952, 532953

33 522866, 530555, 532725, 532761

34 531306

35 513086, 518501, 519382, 519609, 519851, 520835, 522597, 522598, 522599, 522601, 522971, 526152, 527200, 
527201, 527202, 527207, 527208, 527991, 527993, 528145, 528482, 528635, 528644, 528646, 528647, 528812, 
528813, 529215, 529281, 529416, 529684, 529856, 529869, 529870, 529871, 529913, 529972, 530029, 530235, 
530429, 530447, 530539, 530547, 530552, 530674, 530850, 530858, 531802, 532051, 532218, 532265, 532266, 
532438, 532515, 532530, 532560, 532561, 532562, 532585, 532591, 532592, 532596, 532631, 532695, 532731, 
532764, 532843, 532871, 533198, 533230
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1 22

36 528145, 529887, 530539, 530744, 531859, 531875, 532051, 532218, 532515, 532562, 532678, 532680

37 513086, 519382, 519851, 522971, 527205, 527208, 529777, 529887, 530547, 532120, 532218, 532530, 532695, 
532732, 533222

38 519609, 520835, 528145, 528664, 528812, 528813, 529869, 529870, 529871, 531802, 532515, 533075, 533198

39 522971, 527208, 528812, 528813, 529913, 532218, 532515, 533245

40 527208, 532218, 532631, 532694, 532725

41 519609, 519851, 520835, 522597, 522598, 522599, 522601, 526152, 528145, 528263, 528664, 528812, 528813, 
529684, 529869, 529870, 529871, 530059, 530447, 530539, 530552, 530555, 530987, 530991, 531802, 531845, 
532158, 532218, 532515, 532562, 532580, 532596, 532610, 532614, 532695, 532720

42 519609, 520835, 524007, 524010, 524012, 524013, 528482, 528664, 528924, 529869, 529870, 529871, 530447, 
530539, 530547, 530674, 532120, 532218, 532515, 532631, 532703, 532732, 532871, 533075

43 502144, 527200, 527201, 527202, 529040, 530950, 532453, 532678, 532680, 532694, 532725, 532750, 533245

44 529185, 529416, 530304, 530306, 530552, 532191, 532218, 532580, 532591, 532592, 532614, 532644, 532666, 
532678, 532680, 532695, 532697

45 502144, 519609, 527200, 527201, 527202, 529684, 531808, 532218



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

ADABLIST 530481

ADS Advanced Disinfection Solutions 528482

ANIMAL ISLAND 529972

ARMUR 529777

ART OF COLOR 522599

ART OF LIPS 532596

AuroUrso 532011

Bakto ProFOS 532739

Bal Seledynowy 528263

BARBER MARIO 532580

BEM 532843

BERNSTEIN ELECTRIC 530561

BI BA BO 530950

bird meble 533272

birdmeble 533281

BIZUBELLO 532764

BLACKBURST 520835

BOAR HUNTER 532732

bodymax BODYMISIE OWOCOWE 532839

bonisun 530083

B-PAC 531818

BRANIEWO 530689

Browar Hevelius 532678

Browar Hevelius 532680

Browar Klasztorny 532750

Browar Parowy Haberbusch & Schiele 532772

BUBBLE BUN 531674

BUH 532952

BUH 532953

Burger’s KROWA MAĆ! 502144

ByeBye Mosquito 531027

CalmDRINK 529931

CARDIOPROTECT 532632

CARPORT MODUO 519382

CENTRUM MEDYCZNE ALMED  
Jesteśmy dla Was i Waszego zdrowia 530552

Centrum Wsparcia SensiKid 532644

CHAMPIONS ACADEMY 530987

CHAMPIONS ACADEMY 530991

clinéa 532073

CyberCap 532747

D & A FORUM DESIGNU I ARCHITEKTURY 522597

DC SMILE DESIGNERS 530304

DC SMILE DESIGNERS 530306

DERMECO 532697

Diplomatico 522866

DOCTOR HORSE QUALITY HORSE CARE 533107

DOCTOR HORSE 533108

DOMAR 532737

DPV Logistic 529913

drogeria Zawiszy 530235

E COMMERCE PORTAL.PL 532871

ECO CIRCLE 532155

ECOEU 530674

e-GAZELE BIZNESU Puls Biznesu 528813

EKOGROSZEK EXTRA POWER + Ekogroszek  
dla wybranych! 531822

ENER’GIN 532761

Erval 532703

EVO CREATIVE MEDIA SOLUTIONS 529215

express KUCHNIA MARCHÉ 527202

express oriental 527200

FERMY DROBIU WOŹNIAK 532591

FERMY WOŹNIAK 532592

Fire Filters GILZY PAPIEROSOWE 531306

FITONESET 532612

GARDENS BY FORT 529040

GAZELE BIZNESU Puls Biznesu 528812

GC GIRLS CODE 532560

GETRIBO 533222

GOLDEN MARKETING CONFERENCE 522598

golden sun 531025

GOLISZ BARBER 532666

greener you 533075

GRUPA PETROKAN W dążeniu do perfekcji 527993

Haliexpert 531335

Hankook Partner Solutions 527205

Hankook Partner Solutions 527207

Hektary SMAKU Gospodarstwo Rolne  
i Pasieczne 529052

HEMPNOW 529416

HUBUS 533105

hulanki 532576

IGLOOMAT 522971

IH 532120

IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY  
AND WATER MANAGEMENT NATIONAL  
RESEARCH INSTITUTE 524007

IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY  
AND WATER MANAGEMENT NATIONAL  
RESEARCH INSTITUTE 524013



1 2 1 2
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IMGW INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY  
INSTYTUT BADAWCZY 524010

IMGW INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY  
INSTYTUT BADAWCZY 524012

INNY POZIOM 532720

INSULA PATRIA NOSTRA AB ANNO 1407 529185

JASNE ŻE PEŁNE 530690

JBB BAŁDYGA POLSKIE SKLEPY 530850

JBB Bałdyga SWOJSKA POLECANA NA GRILLA  
I NA OGNISKO 90% MIĘSA 100% Polski Kapitał  
www.jbb.pl 529281

jbm 528647

Królestwo Wolnych Słowian 532562

kuchnia MARCHÉ 527201

KUFLOWE 530691

KULKA ŚNIEŻNA 529101

LifeCare 532438

LOXTONE 532745

Łopatka modelująca MOŁ 523333

MAKALU 532733

Make your horse shine 533106

MANUFAKTURA PIECZYWA M MACIUŚ 1983  
PIEKARNIA CUKIERNIA KRAINA  
Z CIASTA RODEM! 529856

medimedi 532695

MEGSS 532530

MEX-SYSTEM 532731

minouu PRZYBYLSKA & JORDANOV 530429

MOJA WINA 532725

MONAKORS 532694

MOSKIT stop! 532551

MOVE MOBILITY & VEHICLES 522601

MS SERVICE 513086

naLepsze 528646

NeoGlass 532664

nl 528644

NUFORMA 528635

ODRODZONY KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI 529684

OLMET 527208

ORZECHOWNIA ZDROWY ORZECH  
DO ZGRYZIENIA 533102

Otolandia 532966

Pani K. pączkarnia 532453

PETROKAN 527991

PlayiO 530059

plenti 528664

Polskie Elektrownie Jądrowe 532218

PR PALACE RESIDENCE HOME CREATION 530547

Pro NGO 528145

PRODUCENT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI Pastilla  
WWW.SOLOMIJKA.COM RAWSKA 532861

PRODUCENT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI  
SOLOMIJKA manufaktura dobrego smaku  
i zdrowia WWW.SOLOMIJKA.COM 532860

PROFIT DIET 532614

projekt junior 533198

Propertica REAL ESTATE 530744

Psiakrew 533049

Pszczółka od 1952 Party KIDS 528500

PUNCH DOWN 532610

R S OSIEDLE RELAKS NAD STAWEM 529887

RAFIL EST.1917 529301

Residential Buildings Design Colors 518501

rocketjobs 531802

RUNPROTECT 532634

salty grails 533230

sema 530858

SERMOON 529390

SEXCELLENCE EROTIC SHOP 532577

SILVER RESIDENCE MODLIN 532191

SMACZNE BO PODKARPACKIE 530447

SOKOŁÓW kabanosy z CIELĘCINĄ PIECZONE  
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO  
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA  
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 525386

SOKOŁÓW kabanosy z INDYKIEM PIECZONE  
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO  
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA  
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 525388

SPY CENTER sklep detektywistyczny 531808

STATUS 530706

STATUS 530708

status 530710

STIBLAR 530478

storee 532266

stori 532265

SUPERSOUND 519851

Tadek niejadek 519258

TC TARGETS CREATORS 532158

TECHNICZNA 529949

TERMGAS condens 530664

TERMGAS Eco 530663

TERMGAS 530662

textilio 532631

TOP KWAŚNA LEMONIADA 529515

TOPOBLU 532585

TRAF w 10 531845

TRIPYOU 533245

Tulilo Pluszaki i nie tylko... 532561

tv sm rt 529869

tv sm rt 529870

tv sm rt 529871
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Ubezpieczenia mają adres - Unilink 531859

Ubezpieczenia mają swój adres - Unilink 531875

UK Constance Carroll Vegan FRIENDLY V LASH  
brow SOAP MYDŁO DO STYLIZACJI BRWI 529879

Uniwersytet Dzieci 526152

Venus GOLDEN Sun 531028

VergastFix 531105

VervinFix 531104

W WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE  
POŚREDNIKÓW W OBROCIE  
NIERUCHOMOŚCIAMI 530539

Wielkopolanin 532770

WINNICA ten tego 530555

wyspy życia 528924

ZAPŁATOMAT 532051

ZEPHYR MADE BY POLFLUID 530803

ZIELONA KOLEJ 532515

ZIELONE MLEKO 530029

Ziołowy raj 531666

ZPR MEDIA 519609



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.

420193A Banxiol (2021 07 22) 5
763265 VILLANELLA (2021 07 30) 29
857488 CNC (2021 05 25)

CFE: 27.05.01 9
1259963 Bonito (2021 04 07)

CFE: 02.09.01, 29.01.12 29, 30, 32
1607884 LEMONTEX (2021 05 20)

CFE: 27.05.01 22, 24
1607933 COL (2021 05 14) 7
1607940 WindFree (2021 04 23)

CFE: 27.05.09 11
1607978 REBEL (2021 07 19, 2021 01 28) 32, 34
1608033 UV MUNE (2021 05 07, 2021 02 01) 1, 3
1608088 ZOMBIE (2021 05 12)

CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 20
1608089 VORTEX (2021 05 18)

CFE: 01.15.23, 27.03.12, 27.05.09, 
29.01.15

10, 35

1608098 TORROS (2021 06 22)
CFE: 03.04.04, 26.04.02, 27.05.17 6, 7, 9

1608146 ESPARANTO (2021 04 02)
CFE: 27.05.01 25

1608153 ZOMBIE (2021 05 12)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 20

1608166 Nobleza (2021 06 18, 2021 03 30) 33
1608180 DOONY’S (2021 06 21, 2021 03 01)

CFE: 08.01.15, 27.05.08, 29.01.13 30
1608223 CYBER: XCOMMUNITY (2021 04 05)

CFE: 27.05.01 35, 41
1608242 ELINE (2021 02 22) 9

1608402 POPFULLY (2021 06 16) 29, 30
1608418 baby line The Original since 2003  

(2021 05 26, 2021 04 12)
CFE: 25.01.09, 26.04.04, 26.05.17, 
27.05.10, 27.07.24, 29.01.13

3, 5, 30

1608420 EAZYHOLD (2021 06 03) 22
1608432 ACETOGAL (2021 06 11, 2021 06 11) 5
1608436 Cheeta fruit (2021 05 07, 2021 05 06)

CFE: 01.15.11, 25.03.01, 26.13.01, 
27.05.03, 29.01.13

32

1608464 Smarter tools Don’t work harder. Work 
smarter. (2021 06 09)
CFE: 26.04.05, 27.05.02 7

1608477 LUV (2021 07 13) 35
1608491 BONCHA (2021 03 09)

CFE: 05.03.13, 27.05.08, 29.01.12 30
1608492 EPY (2021 05 31)

CFE: 27.05.01 9
1608533 moms & monsters (2021 04 06)

CFE: 24.17.25, 27.05.01, 
29.01.12

3, 9, 14, 16, 18, 25, 35

1608553 NEMOREX (2021 06 03, 2021 02 09)
CFE: 27.05.17 3, 5, 44

1608640 PARADISO RELOUIS 
(2021 04 05)

3

1608666 Nanochap (2021 06 03)
CFE: 15.09.18, 26.04.05, 27.05.01 9, 10

1608688 TECNOBIKE (2021 06 08, 2021 06 01)
CFE: 27.05.01 9, 11, 12, 25, 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1608033 

3  1608033, 1608418, 1608533, 1608553, 1608640 

5  420193A, 1608418, 1608432, 1608553 

6  1608098 

7  1607933, 1608098, 1608464 

9  857488, 1608098, 1608242, 1608492, 1608533, 1608666, 1608688 

10  1608089, 1608666 

11  1607940, 1608688 

12  1608688 

14  1608533 

16  1608533 

18  1608533 

20  1608088, 1608153 

22  1607884, 1608420 

24  1607884 

25  1608146, 1608533, 1608688 

29  763265, 1259963, 1608402 

30  1259963, 1608180, 1608402, 1608418, 1608491 

32  1259963, 1607978, 1608436 

33  1608166 

34  1607978 

35  1608089, 1608223, 1608477, 1608533, 1608688 

41  1608223 

44  1608553



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.

521762 GRUNDFOS HOLDING A/S
2021 05 24 35, 41, 42

527568 RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 07 29 36, 37

527126 WALMART APOLLO, LLC
2021 08 17 3, 5

527917 NOVARTIS AG
2021 08 24 5

527904 CARVEN
2021 08 24 25

528960 AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
2021 08 25 9, 35, 41

528956 AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
2021 08 25 9, 35, 41



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.

1549413 Fertilux S.A.
2021 08 12 1



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

35/2021

 
 
 
 
 
 
 

81-82 532138

(210) 532138 (220) 2021 07 29
(731) OPENAPP SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) openapp

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do handlu elektronicznego, Oprogramowanie 
do płatności elektronicznych, Aplikacje mobilne w zakresie płatności elektro-
nicznych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowania jako 
portfel elektroniczny, Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line, 
Oprogramowanie do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony 
komórkowe do zarządzania danymi, Oprogramowanie do oceny zachowania 
klientów w sklepach on-line, 35 Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług [marketplace], Zapewnianie dostępu 
do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych [marketplace], 
Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego [e-commerce], Usługi przetwarzania danych w trybie on-line, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, Świadcze-
nie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, Zestawianie 
katalogów biznesowych on-line, Usługi zarządzania danymi, Obsługa rynków 
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami 
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Usługi porównywania cen, 
Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostęp-
nianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której 
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, 
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać 
umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu on-line w odniesieniu do licyta-
cji elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, Usługi informacyjne do-
tyczące wyżej wymienionych usług, 36 Usługi portfela elektronicznego (usługi 
w zakresie płatności), Przetwarzanie płatności elektronicznych, Usługi płatności 
w handlu elektronicznym, Obsługa transakcji finansowych on-line, Usługi fi-
nansowe, Usługi kredytowe, Usługi kredytów odnawialnych, Usługi płatnicze po-
legające na udostępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu, Pobieranie 
płatności za towary i usługi, Zapewnianie pożyczek ratalnych, Organizowanie 
sprzedaży ratalnej towarów, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Finanso-
wanie zakupów na raty, Usługi finansowe i kredytowe w zakresie odroczonej 
płatności za towary, 38 Transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za 
pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, 
Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie 
[e-commerce], 42 Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszuki-
warki produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, 
w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostęp-
nych przez internet, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwa-
nia sklepów on-line, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzy-
staniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Tworzenie platform 
internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania 
do platform handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania do 
oceny zachowania klientów w sklepach on-line, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do realizacji 
płatności elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
on-line, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania  
i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicz-
nego [e-commerce].
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