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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 20 września 2021 r. Nr ZT38

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) 514967 (220) 2020 06 19
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
takich jak: targi, koncerty, konferencje, kongresy, zawody 
sportowe, spotkania biznesowe, doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketin-
gowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowa-
nie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, 
broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w pro-
wadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, 
pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele 
reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, 
dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 
outdoor, sprzedaż biletów, najem hoteli, 41 Organizowa-
nie i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją 
lub rozrywką-targów, koncertów, konferencji, kongresów, 
zawodów sportowych, pokazów lotniczych, gal, bankie-
tów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedyko-
wanych szerokiej publiczności, wydarzeń dla dzieci i mło-
dzieży, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi 
wydawnicze.

(210) 515358 (220) 2020 06 29
(731) KRYSIAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEBIUTY ROZTAŃCZONEGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 40 usługi w zakresie wydawnictw nutowych, 
książkowych, usługi w zakresie produkcja nagrań fonicznych 
w postaci płyt, kaset, płyt CD, płyt DVD, 41 konkursy eduka-
cyjne i rozrywkowe, programy radiowe i telewizyjne, orga-
nizowanie festiwali, organizowanie konkursów muzycznych, 
usługi w zakresie rozrywki, informacja o imprezach rozryw-
kowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, im-
prezy taneczne, konkursy taneczne.

(210) 515359 (220) 2020 06 29
(731) KRYSIAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZTAŃCZONA POLSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie wydawnictw nutowych, 
książkowych, usługi w zakresie produkcja nagrań fonicznych 
w postaci płyt, kaset, płyt CD, płyt DVD, konkursy edukacyjne 
i rozrywkowe, programy radiowe i telewizyjne, organizowa-
nie festiwali, organizowanie konkursów muzycznych, usługi 
w zakresie rozrywki, informacja o imprezach rozrywkowych, 
usługi organizowania i prowadzenia koncertów, imprezy ta-
neczne, konkursy taneczne.

(210) 515360 (220) 2020 06 29
(731) KRYSIAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZTAŃCZONY

(531) 27.05.01
(510), (511) 40 usługi w zakresie wydawnictw nutowych, 
książkowych, usługi w zakresie produkcja nagrań fonicz-
nych w postaci płyt, kaset, płyt CD, płyt DVD, 41 konkursy 
edukacyjne i rozrywkowe, programy radiowe i telewizyjne, 
organizowanie festiwali, organizowanie konkursów mu-
zycznych, usługi w zakresie rozrywki, informacja o impre-
zach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia 
koncertów, imprezy taneczne, konkursy taneczne.
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(210) 520790 (220) 2020 11 12
(731) KUSIBAB FILIP, Leśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zrolowani lody tajskie naturalne

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 jadalne lody owocowe, jogurt mrożony [lody 
spożywcze], lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody 
bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody na ba-
zie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lody 
o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody owocowe 
w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody 
typu sandwich, lody w proszku, lody wielosmakowe, lody 
włoskie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, 
lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające cze-
koladę, mieszanki na sorbety [lody], owocowe lody, sorbety 
[lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], lody spo-
żywcze, wegańskie lody.

(210) 522102 (220) 2020 12 11
(731) PREUSCHOFF ANNA STRESSOLOG, Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRESSOLOG

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05
(510), (511) 5 suplementy prebiotyczne, suplementy zioło-
we, przeciwutleniające suplementy, suplementy diety, suple-
menty żywnościowe, probiotyki (suplementy), suplementy 
z siarą, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne su-
plementy odżywcze, suplementy z wapniem, białkowe su-
plementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze su-
plementy diety, suplementy diety dla niemowląt, suplemen-
ty mineralne do żywności, suplementy odżywcze w płynie, 
suplementy diety z chlorelli, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy die-
ty w płynie, suplementy witaminowe dla zwierząt, suple-
menty ziołowe w płynie, suplementy diety dla ludzi, suple-
menty diety z pszenicy, suplementy diety z cynkiem, suple-
menty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawiera-
jące glukozę, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety dla zwierząt, su-
plementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę, 

suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, 
mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe w postaci 
proszku, suplementy diety do użytku dietetycznego, suple-
menty diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety 
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, suplementy diety z kwasem foliowym, su-
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety 
zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety z białkiem 
sojowym, suplementy diety do celów weterynaryjnych, su-
plementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety 
do kontroli cholesterolu, suplementy diety zawierające olej 
lniany, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suple-
menty diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suple-
menty lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy 
do żywności dla zwierząt (lecznicze), lecznicze suplementy 
do pasz dla zwierząt, suplementy diety sporządzone głów-
nie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie 
z witamin, suplementy chemiczne wykorzystywane do pro-
dukcji witamin, suplementy mineralne do karmienia żywego 
inwentarza, suplementy diety stosowane w poście modyfi-
kowanym, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, tabletki zawie-
rające wapń jako suplementy diety, nutraceutyki do stoso-
wania jako suplementy diety, suplementy do pasz do celów 
weterynaryjnych, suplementy diety składające się z amino-
kwasów, suplementy diety składające się z witamin, suple-
menty do karm do celów weterynaryjnych, naturalne suple-
menty diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy wita-
minowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy 
żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, 
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, su-
plementy diety składające się głównie z magnezu, suple-
menty diety składające się głównie z żelaza, suplementy od-
żywcze składające się głównie z cynku, suplementy diety 
składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze do pasz 
dla zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mine-
ralne dla zwierząt domowych, suplementy diety składające 
się z pierwiastków śladowych, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające czerwo-
ny żeń-szeń, suplementy diety w proszku zawierające zarod-
niki ganoderma lucidum, suplementy odżywcze składające 
się z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze 
ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy 
diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, suplementy wzmacniające zawierające pre-
paraty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla 
rekonwalescentów, suplementy diety dla zwierząt domo-
wych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, 9 urządzenia do badań nauko-
wych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 28 artykuły 
i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wypo-
sażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 35 usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne 
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dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, roz-
rywka i sport, szkolenie sportowe, szkolenie religijne, szkole-
nie kierowców, szkolenie zaawansowane, szkolenie dotyczą-
ce komputerów, szkolenie i instruktaż, trening osobisty [szko-
lenie], szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie w za-
kresie homeopatii, szkolenie w zakresie akupunktury, szkole-
nie w zakresie enologii, szkolenie w zakresie etykiety, szkole-
nie w zakresie administracji, szkolenie w zakresie bankowości, 
szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie w zakresie ziołolecz-
nictwa, szkolenie w zakresie chiropraktyki, szkolenie kosme-
tyczek dla zwierząt, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie 
w zakresie zalesiania, szkolenie w zakresie higieny, szkolenie 
techniczne związane z geotechniką, szkolenie specjalistów 
w branży hydraulicznej, trening medytacji, trening jogi, tre-
ningi zdrowotne i treningi fitness, trening rozwoju osobiste-
go, trening osobisty [szkolenie], trening umiejętności zawo-
dowych, trening posłuszeństwa dla zwierząt, prowadzenie 
treningów sztuk walki, nauczanie, trening i instruktaż sporto-
wy, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi 
w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie tre-
ningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, 
udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi tre-
nera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi w za-
kresie treningu sprawności fizycznej, usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, usługi treningowe siłowe i poprawia-
jące kondycję, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu 
sportowego, usługi terenów treningowych do gry w golfa, 
zapewnianie obiektów treningowych do biegów z przeszko-
dami, organizacja i przeprowadzanie programów treningów 
z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie progra-
mów treningów z zakresu futbolu amerykańskiego, udostęp-
nianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą 
portalu on-line, produkowanie taśm wideo na użytek korpo-
racyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, 
organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla 
młodzieży z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowa-
dzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu fut-
bolu amerykańskiego, udzielanie informacji związanych 
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony interneto-
wej on-line, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia w ba-
zach wojskowych, szkolenia w zakresie filozofii, szkolenia 
w zakresie cateringu, szkolenia dotyczące prowadzenia ksiąg, 
szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w dziedzinie opro-
gramowania, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia 
w zakresie reklamy, organizowanie programów szkolenia 
młodzieży, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szko-
lenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, 
zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, szkolenia w za-
kresie projektowania, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej 
ceremonii picia herbaty], przekazywanie know-how [szkole-
nia], szkolenia związane z finansami, szkolenia w zakresie ob-
róbki drewna, szkolenia z zakresu public relations, usługi 
szkolenia personelu działu sprzedaży, szkolenia w zakresie 
technik komunikacyjnych, szkolenia związane z przetwarza-
niem danych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, 
szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia 
w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia dotyczące ob-
sługi sprzętu fotograficznego, szkolenia z obsługi pamięci 
komputerowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, 
szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia 
techniczne związane z higieną, szkolenia w zakresie technik 
komputerowych, szkolenia z zakresu użytkowania dźwigów, 
szkolenia praktyczne w dziedzinie spawania, szkolenia w za-
kresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie konser-

wacji komputerów, zawodowe szkolenia związane z lotniska-
mi, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, 
szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, szkolenia z obsługi 
obwodów scalonych, szkolenia w zakresie programowania 
komputerów, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, 
szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, szkolenia 
w zakresie sprawności fizycznej, usługi szkolenia w dziedzi-
nie zarządzania, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szko-
lenia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia w zakre-
sie projektowania komputerów, usługi w zakresie szkolenia 
nauczycieli, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia 
w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia w zakre-
sie sztuk wizualnych, szkolenia w zakresie sztuk widowisko-
wych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, szkole-
nia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia 
związane z branżą restauracyjną, szkolenia techniczne w za-
kresie bezpieczeństwa, szkolenia zawodowe w zakresie me-
chaniki, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, skom-
puteryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodo-
wego, szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysło-
wego, szkolenia w zakresie opracowywania programów 
komputerowych, szkolenia w zakresie prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, szkolenia w zakresie elektronicznego 
przetwarzania danych, szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących 
konserwacji silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] 
dotyczących napraw silników, szkolenia w zakresie projekto-
wania obwodów scalonych, szkolenia w zakresie opracowy-
wania obwodów scalonych, szkolenia z zakresu obsługi czuj-
ników optycznych, szkolenia z zakresu obsługi programów 
komputerowych, szkolenia w zakresie obsługi systemów 
oprogramowania, szkolenia z zakresu technik zapobiegania 
ślepocie, szkolenia w zakresie opracowywania systemów 
oprogramowania, szkolenia w zakresie projektowania pa-
mięci komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie szko-
lenia inżynierów, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, szkole-
nia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, 
szkolenia w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, 
szkolenia w zakresie projektowania programów komputero-
wych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, szkolenia związane z technikami przetwarzania da-
nych, szkolenia w zakresie technik przetwarzania danych, 
szkolenia w zakresie użytkowania maszyn budowlanych, 
szkolenia w zakresie konserwacji edytorów tekstu, szkolenia 
w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, usługi 
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi 
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi 
szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników 
samochodowych, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pa-
sażerskiej, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących 
napraw łodzi motorowych, szkolenia pracowników w zakre-
sie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia osób zaj-
mujących się morskim przemysłem naftowym, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji łodzi moto-
rowych, szkolenia związane z zarządzaniem pokazami zwie-
rząt domowych, szkolenia związane z zarządzaniem wysta-
wami zwierząt domowych, szkolenia w zakresie obchodze-
nia się z jedzeniem, zaawansowane szkolenia w prowadze-
niu dla kierowców samochodów, szkolenia w zakresie utrzy-
mywania dobrej kondycji fizycznej, doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia dla perso-
nelu w zakresie technologii żywności, szkolenia osób zajmu-
jących się morskim przemysłem gazowym, edukacja i szkole-



Nr  ZT38/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

nia w dziedzinie inżynierii samochodowej, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników sa-
mochodowych, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
w technologii wiercenia, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia], usługi w zakresie szkolenia 
i kształcenia zawodowego, szkolenia pracowników w zakre-
sie użytkowania sprzętu elektrycznego, szkolenia dla kosme-
tyczek z zakresu pielęgnacji sierści zwierząt, szkolenia w za-
kresie obsługi programów do przetwarzania danych, szkole-
nia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracow-
nikami, organizowanie programów szkolenia młodzieży 
związanych z branżą budowlaną, kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki edukacja i szkolenia w dzie-
dzinie przetwarzania danych elektronicznych, szkolenia 
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, or-
ganizowanie programów szkolenia dla młodzieży związa-
nych z przemysłem narzędziowym, szkolenia w zakresie kul-
tury fizycznej dla dorosłych i dzieci, edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, nauczanie i szko-
lenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informa-
cyjnej, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup 
wsparcia dla rodziców, szkolenia dla osób niewidomych 
w zakresie korzystania z psów przewodników, usługi dorad-
cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 
publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, pra-
wa publicznego i spraw socjalnych, szkolenia w zakresie ob-
sługi urządzeń i instrumentów naukowych do badań labora-
toryjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warszta-
tów [szkolenia], udzielanie informacji i przygotowywanie ra-
portów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, 
akademie, akademie kaligrafii, usługi edukacyjne świadczo-
ne przez wyższe uczelnie [akademie], szkoły narciarskie, 
szkoły korespondencyjne, szkoły tańca, szkoły baletowe, 
szkoły jazdy konnej, szkoły z internatem, szkoły posłuszeń-
stwa do tresury zwierząt, usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły 
wyższe, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie 
szkoły średniej, zapewnianie kursów szkoleniowych na po-
ziomie szkoły wyższej, szkoły dla kelnerów specjalizujących 
się w podawaniu win, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa, prowa-
dzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyż-
szej, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie 
nauczania szkiców budowlanych, usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, 
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie na-
uczania historii sztuki, organizowanie warsztatów, prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], warsztaty w celach kultural-
nych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach 
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, organiza-
cja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, prowadzenie kursów, semina-
riów i warsztatów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
doradztwo zawodowe i coaching, szkolenie i coaching 
w dziedzinie przemówień politycznych, szkolenie i coaching 
w dziedzinie debat politycznych, usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, lekcje baletu, lekcje 
śpiewu, lekcje gimnastyki, wyższe uczelnie [edukacja], usługi 
edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie [akademie], 
kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, kursy językowe, kur-
sy boksu, kursy korespondencyjne, kursy samoświadomości 
[szkolenia], podyplomowe kursy szkoleniowe, kursy kore-
spondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, edukacyjne kursy 

z zakwaterowaniem, kursy rozwijające umiejętności konsul-
tacyjne, kursy korespondencyjne dotyczące ogrodnictwa, 
kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy specjalizacyjne 
dla onkologów, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, 
kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, kursy edukacyjne 
dotyczące projektowania, kursy korespondencyjne dotyczą-
ce inwestowania, kursy korespondencyjne dotyczące goto-
wania, kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, kursy 
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie pra-
wa, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kur-
sy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, kursy szkolenio-
we związane z medycyną, zajęcia gimnastyczne, zajęcia 
sportowe, zajęcia ze śpiewu, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edu-
kacja], usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji 
silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących 
napraw silników, organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, usługi organizowania i prowadzenia 
warsztatów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie 
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, organizo-
wanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, or-
ganizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyj-
nych, lekcje baletu, lekcje śpiewu, lekcje gimnastyki, kształce-
nie głosu, kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające 
[pomaturalne], kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie 
na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie rucho-
we dla dzieci w wieku przedszkolnym, kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, udzielanie informacji związa-
nych z kształceniem ustawicznym za pośrednictwem Inter-
netu, wykłady na temat umiejętności marketingowych, na-
uczanie, nauczanie przedszkolne, nauczanie języków, na-
uczanie wyrównawcze, nauczanie muzyki, nauczanie prawa, 
nauczanie pływania, nauczanie taekwondo, nauczanie kali-
grafii, nauczanie indywidualne, edukacja [nauczanie], na-
uczanie pielęgnacji stomatologicznej, nauczanie języków 
obcych, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie 
praktyk medytacyjnych, nauczanie i szkolenia, nauczanie do-
tyczące zarządzania, nauczanie chińskich sztuk walki, na-
uczanie pielęgnacji zwierząt domowych, nauczanie w zakre-
sie zdrowia, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie tech-
nik ratowania życia, nauczanie w szkołach podstawowych, 
nauczanie w dziedzinie osteopatii, nauczanie w dziedzinie 
medycyny, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, nauczanie 
w zakresie robótek ręcznych, nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, nauczanie z zakresu przetwarzania danych, na-
uczanie wyrównawcze w zakresie mowy, nauczanie w zakre-
sie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie pielęgnacji 
urody, nauczanie gry w piłkę nożną, nauczanie w dziedzinie 
wychowania fizycznego, nauczanie wyrównawcze w zakre-
sie języka, nauczanie dzieci francuskiego poprzez rekreację, 
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], nauczanie w szkołach z kursami przygo-
towawczymi, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, 
nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, usługi eduka-
cyjne związane z nauczaniem francuskiego, nauczanie na te-
mat wody pod kątem ekologii, nauczanie w dziedzinie zajęć 
wyrównawczych z czytania, nauczanie w zakresie cad (pro-
jektowania wspomaganego komputerowo), nauczanie tera-
pii w zakresie pracy z ciałem, nauczanie i szkolenia w dziedzi-
nie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, naucza-
nie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarzą-
dzania wystawami zwierząt domowych, nauczanie o opiece 
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nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania pokaza-
mi zwierząt domowych, nauczanie w szkołach średnich, na-
uczanie w szkołach podstawowych, usługi edukacyjne 
w szkołach średnich, nauczanie w szkołach z kursami przy-
gotowawczymi, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach 
wyższych, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach 
dziennych dla dorosłych, radiowe programy rozrywkowe, 
rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka filmowa, rozryw-
ka teatralna, usługi klubowe [rozrywka], rozrywka on-line, 
pokazy laserów [rozrywka], pokazy hipnotyzerów [rozrywka], 
rozrywka interaktywna on-line, informacja o rozrywce, pla-
nowanie przyjęć [rozrywka], rozrywka z udziałem muzyki, 
rozrywka w postaci koncertów, sympozja związane z rozryw-
ką, rozrywka za pośrednictwem telefonu, edukacja, rozrywka 
i sport, usługi klubów nocnych [rozrywka] organizowanie 
seminariów związanych z rozrywką, rozrywka w postaci me-
czów piłkarskich, rozrywka w postaci występów tanecznych, 
rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, organizo-
wanie konferencji związanych z rozrywką, usługi przedszkol-
ne [edukacja lub rozrywka], rozrywka w postaci turniejów 
golfowych, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe 
[edukacja], doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne 
lub szkoleniowe), doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo 
zawodowe i coaching, doradztwo w zakresie szkoleń me-
dycznych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo szkole-
niowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie sprawności fizycz-
nej, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradz-
two w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie 
planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie szko-
lenia i doskonalenia zawodowego, informacje dotyczące ka-
riery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradz-
two edukacyjne i szkoleniowe), informacje dotyczące działal-
ności kulturalnej, testy edukacyjne, badania edukacyjne, 
kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, publikowa-
nie materiałów drukowanych związanych z francuskimi wi-
nami, organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do ce-
lów rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie degusta-
cji wina do celów edukacyjnych.

(210) 524466 (220) 2021 02 11
(731) MyWhoosh Technology Services LLC, Abu Zabi, AE
(540) (znak słowny)
(540) MYWHOOSH
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnia-
nie gier wideo on-line, Organizacja, zarządzanie i prowadza-
nie turniejów sportowych i turniejów gier wideo, Udostęp-
nianie systemu internetowego i portalu on-line dla klientów 
w celu uczestniczenia w grach on-line, zarządzania i i koor-
dynowania turniejów i rozgrywek lig gier komputerowych 
do celów rekreacyjnego grania w gry komputerowe.

(210) 524984 (220) 2021 02 19
(731) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) strongair
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, Systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 

do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania powie-
trza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, Systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, Systemy, in-
stalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do suszenia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wypo-
sażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, 
instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzeda-
ży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich 
jak: Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: nawiewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji powietrza, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do nawilżania powietrza, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do osu-
szania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, Systemy, in-
stalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, Systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyj-
na: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, ar-
matura, w tym regulacyjna: do suszenia, Akcesoria, zespoły, 
podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienio-
nych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury i ar-
matury, Usługi reklamowe, Rozpowszechnianie materiałów, 
ulotek, prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Marketing i reklama społeczna, Badania 
i analizy rynku i opinii publicznej, Sondaże, ekspertyzy oraz 
prognozy rynkowe i ekonomiczne, Doradztwo i informacja 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w spra-
wach zarządzania personelem, Dobór personelu, Działal-
ność polegająca na zaopatrywaniu osób trzecich w towary 
lub usługi, Analizy kosztów, Reprezentacja o charakterze 
handlowym interesów podmiotów zrzeszonych w organiza-
cji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców 
lub w innej organizacji o charakterze gospodarczym albo 
zawodowym, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, 
Zarządzanie grupą przedsiębiorstw, Organizowanie sieci 
przedsiębiorców, Organizowanie wystaw, targów, forów re-
klamowych lub handlowych, promocyjnych, Pokazy sprzę-
tu z zakresu wentylacji, klimatyzacji, filtracji i oczyszczania 
powietrza, nawilżania i osuszania powietrza, dezodoryzacji 
powietrza, i zarządzania powietrzem, 37 Montaż, instalowa-
nie, naprawy, konserwacja, renowacja systemów, instalacji, 
urządzeń, aparatury, armatury (w tym regulacyjnej): wenty-
lacyjnych, klimatyzacyjnych, nawiewczych, do filtrowania 
powietrza, do nawilżania powietrza, do osuszania powietrza, 
do dezodoryzacji, do oczyszczania powietrza, grzewczych, 
chłodniczych, do suszenia, 42 Badania naukowe, Prace ba-
dawczo - rozwojowe, Badania i analizy inżynieryjne (w tym 
chemiczne i dotyczące ochrony środowiska), Wydawanie 
opinii technicznych, Doradztwo w zakresie projektowania 
i doboru urządzeń, Usługi projektowe, Wskazane powyżej 
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usługi dotyczą: instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, wy-
posażenia w dziedzinach: wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, 
filtracji powietrza, nawilżania powietrza, osuszania powie-
trza, ogrzewnictwa, chłodnictwa, ekologii, suszenia, dezodo-
ryzacji, tworzenia oprogramowania komputerowego, testo-
wania, planowania.

(210) 525075 (220) 2021 02 22
(731) CHAJDAS JAKUB, Łódź; GAWLAK MICHAŁ, Łódź; 

OWCZAREK PIOTR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO ACCOUNTING

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace 
biurowe, Usługi rachunkowe, usługi księgowe, prowadzenie 
ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych, przygotowanie ze-
znań podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz 
ubezpieczeniowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 
sporządzanie bilansów księgowych, usługi audytorskie w zakre-
sie rachunkowości, usługi analizy kosztów, doradztwo w zakre-
sie rachunkowości, analiza podatkowa przedsięwzięć, wycena 
działalności handlowej, prowadzenia ewidencji pracowniczej, 
rozliczenia z instytucjami ubezpieczeniowymi, sporządzanie 
analiz ekonomicznych, badania rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospo-
darczej i handlowej, doradztwo w dziedzinie rachunkowości, 
doradztwo w zakresie organizacji, prowadzenia I zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi wycen handlowych, pośred-
nictwo w zawieraniu transakcji handlowych, ekspertyzy w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi po-
zyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w zakresie badań statystycznych 
i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, Opraco-
wywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi 
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompute-
rowych bazach danych, Informacja o powyższych usługach, 
w tym prezentowana w Internecie, Usługi doradcze dotyczące 
wszystkich usług ujętych w tej klasie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525246 (220) 2021 02 25
(731) SPORT EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORT EVENTS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 18 Torby, torebki, plecaki, zestawy podróżne, 
zestawy sportowe, walizki, etui w tym na wizytówki i klu-
cze, siodła dojazdy konnej, kije trekkingowe, parasole, szel-
ki do prowadzenia dzieci, wyroby rymarskie, 25 Odzież 
w tym odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy oraz części 
w/w wyrobów, 41 Usługi edukacyjne w tym w zakresie wszel-
kich dyscyplin sportowych i zachowań prozdrowotnych, 
usługi w zakresie rozrywki, rekreacji, kultury, usługi związa-
ne z działalnością sportową dla grup i osób indywidualnych, 
prowadzenie: zajęć sportowych, obozów sportowych, klu-
bów fitness, obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
i kulturystyce, pokazów edukacyjnych, kursów, seminariów, 
konferencji, doradztwo edukacyjne i zawodowe, usługi 
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, usługi 
związane z oceną szkoleń i wydawaniem certyfikatów, orga-
nizowanie programów wymiany studenckiej, prowadzenie 
obiektów sportowych, promowanie i organizowanie imprez 
sportowych, festiwali tematycznych, galerii sztuki, wystaw 
o tematyce kulturalnej, wystaw tematycznych, imprez ple-
nerowych, festynów i imprez rozrywkowych, usługi produ-
centów i sponsorów wydarzeń: sportowych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych, pokazów, festiwali polegające na koordyno-
waniu etapów tych wydarzeń, usługi w zakresie wypoży-
czania i dzierżawy sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, produkcja fil-
mów o tematyce sportowej, kulturalnej, rozrywkowej, na-
grywanie ćwiczeń fizycznych na nośnikach elektronicznych 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie rejestracji dźwię-
ku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, 
montażu i rozpowszechniania audycji radiowych i tele-
wizyjnych o tematyce rozrywkowej, sportowej, związanej 
z zachowaniami prozdrowotnymi, usługi wydawnicze, usłu-
gi tłumaczeń.

(210) 525247 (220) 2021 02 25
(731) SPORT EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIUM KOBIET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne w tym w zakresie wszel-
kich dyscyplin sportowych i zachowań prozdrowotnych, 
usługi w zakresie rozrywki, rekreacji, kultury, usługi zwią-
zane z działalnością sportową dla grup i osób indywidu-
alnych, prowadzenie: zajęć sportowych, obozów spor-
towych, klubów fitness, obiektów służących poprawie 
kondycji fizycznej i kulturystyce, pokazów edukacyjnych, 
kursów, seminariów, konferencji, doradztwo edukacyjne 
i zawodowe, usługi w zakresie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, usługi związane z oceną szkoleń i wy-
dawaniem certyfikatów, organizowanie programów wy-
miany studenckiej, prowadzenie obiektów sportowych, 
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promowanie i organizowanie imprez sportowych, festiwali 
tematycznych, galerii sztuki, wystaw o tematyce kultural-
nej, wystaw tematycznych, imprez plenerowych, festy-
nów i imprez rozrywkowych, usługi producentów i spon-
sorów wydarzeń: sportowych, rekreacyjnych, rozrywko-
wych, pokazów, festiwali polegające na koordynowaniu 
etapów tych wydarzeń, usługi w zakresie wypożyczania 
i dzierżawy sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, produkcja 
filmów o tematyce sportowej, kulturalnej, rozrywkowej, 
nagrywanie ćwiczeń fizycznych na nośnikach elektronicz-
nych i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie rejestracji 
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagry-
wania, montażu i rozpowszechniania audycji radiowych 
i telewizyjnych o tematyce rozrywkowej, sportowej, zwią-
zanej z zachowaniami prozdrowotnymi, usługi wydawni-
cze, usługi tłumaczeń.

(210) 525391 (220) 2021 03 02
(731) BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Bieniewiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BadaPak

(531) 05.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycz-
nych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Suplementy żywnościowe, Żywność dla 
diabetyków, 29 Kiełbaski wegetariańskie, Wędliny wege-
tariańskie, Oleje jadalne, Przekąski ziemniaczane, Chipsy 
owocowe, Skórki owocowe, Owoce lukrowane, Soki roślin-
ne do gotowania, Daktyle, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Orze-
chy przetworzone, Oleje mieszane do żywności, Gotowe 
posiłki zawierające głównie jajka, 30 Majonez wegański, 
Ciasta wegańskie, Wyroby piekarnicze bezglutenowe,  
Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wieloziarniste, Her-
bata, Mieszanki herbat, Kawa, Mieszanki przypraw, Mąka, 
Przyprawy, Ryż, Kasze, Przekąski słone, 32 Koktajle jako 
bezalkoholowe napoje owocowe, Napoje bezalkoholo-
we, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Niegazowa-
ne napoje bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Esencje do produkcji napojów, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami 
spożywczymi.

(210) 525590 (220) 2021 03 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW BOROWIACKIE 
SKARBY krucha BOROWIACKA KIEŁBASA PREMIUM 
Propozycja dla koneserów, ceniących produkty 
regionalne o unikalnej recepturze. Kwintesencję 
smaku uzyskano dzięki wykorzystaniu wysokiej 
jakości składników, a także specjalnie dobranej 
kompozycji przypraw, takich jak czosnek 
czy gorczyca. 100 g PRODUKTU UZYSKANO  
ZE 120 g MIĘSA GWARANCJA JAKOŚCI  
Wędliny z Borów Tucholskich

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 05.01.01, 05.01.07, 
05.01.16, 25.07.02, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 
26.04.18, 26.11.03, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18

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

(210) 525591 (220) 2021 03 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski z Szynki 

O SMAKU FRANCUSKIM Z DODATKIEM ŻÓŁTEGO 
SERA BEZ DODATKU FOSFORANÓW GLUTAMINIANU 
SODU
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(531) 05.01.03, 08.03.08, 08.05.03, 25.05.25, 26.01.01, 26.01.18, 
26.11.03, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18

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

(210) 525592 (220) 2021 03 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski z Szynki 

O SMAKU HISZPAŃSKIM NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
90% MIĘSA BEZ DODATKU FOSFORANÓW 
GLUTAMINIANU SODU

(531) 05.01.03, 08.05.03, 25.05.25, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.03, 
26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 525849 (220) 2021 03 10
(731) QUAD/GRAPHICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków
(540) (znak słowny)
(540) BRICK
(510), (511) 16 Materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia w formie toreb, woreczków, kopert, folii i arkuszy, Szyldy 
z papieru lub tektury, Ryciny, Obrazy, Modele architektonicz-
ne, Książki, Czasopisma, katalogi i gazety, Standy reklamowe 
z papieru, 20 Cokoły [piedestały], Stoiska wystawowe, Stan-
dy reklamowe, Standy wystawowe z tworzyw sztucznych 
lub metalizowanego papieru, Standy reklamowe z tworzyw 
sztucznych lub metalizowanego papieru, Stoiska wystawo-
we z tworzyw sztucznych lub metalizowanego papieru, 
Tablice informacyjne, Tablice ogłoszeniowe, 35 Przygotowy-
wanie reklam prasowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych na nośnikach komunikacji wizualnej z kartonu, 
papieru lub tworzywa sztucznego, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Publikacja 
treści reklamowych, Kampania marketingowa, Reklama ze-
wnętrzna, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszu-
kiwarek internetowych, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych w zakresie materiałów reklamowych i wy-
dawniczych, Usługi sprzedaży hurtowej za pomocą global-
nych sieci komputerowych w zakresie materiałów reklamo-
wych i wydawniczych, Usługi sprzedaży w związku ze sto-
iskami wystawowymi.

(210) 526111 (220) 2021 03 15
(731) PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Dania gotowe z mięsa, dania gotowe wa-
rzywne, Przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw, 
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, prze-
kąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera, przekąski 
na bazie słodkiej kukurydzy, przekąski na bazie soi, przekąski 
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, przeką-
ski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziem-
niaków, przekąski na bazie jadalnych wodorostów, przekąski 
z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzy-
nowych, 30 Dania gotowe z ryżu, dania gotowe na bazie ma-
karonu, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe produkty 
spożywcze w postaci sosów, Gotowy lunch w pudełkach 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryb lub warzyw, 
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski składające się z makaronu, 
Przyprawy spożywcze i dodatki smakowe w postaci zagęsz-
czonych sosów, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Pasty 
warzywne (sosy), Przeciery warzywne (sosy), 35 Usługi w za-
kresie sprzedaży dań gotowych, przypraw spożywczych 
i innych dodatków smakowych, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi zakresie handlu: daniami goto-
wymi z mięsa, daniami gotowymi warzywnymi, przekąskami 
na bazie mięsa, przekąskami na bazie warzyw, przekąskami 
na bazie mleka, przekąskami na bazie orzechów, przeką-
skami na bazie owoców, przekąskami na bazie sera, prze-
kąskami na bazie słodkiej kukurydzy, przekąskami na bazie 
soi, przekąskami na bazie suszonych owoców, przekąskami 
na bazie tofu, przekąskami na bazie warzyw strączkowych, 
przekąskami na bazie ziemniaków, przekąskami na bazie ja-
dalnych wodorostów, przekąskami z owoców, przekąskami 
ziemniaczanymi, przetworami do zup jarzynowych, daniami 
gotowymi z ryżu, daniami gotowymi na bazie makaronu, go-
towymi przekąskami na bazie zbóż, gotowymi produktami 
spożywczymi w postaci sosów, gotowym lunchem w pu-
dełkach składającym się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryb lub 
warzyw, przekąskami na bazie ryżu, przekąskami składający-
mi się z makaronu, przyprawami spożywczymi i dodatkami 
smakowymi w postaci zagęszczonych sosów, przyprawami 
smakowymi (sosy, marynaty), pastami warzywnymi (sosy), 
przecierami warzywnymi (sosy), Usługi informacyjne dla 
konsumentów dotyczące działalności gospodarczej lub re-
klamy, Dystrybucja materiałów reklamowych.

(210) 526283 (220) 2021 03 18
(731) WIŃSKI MAREK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TwojaMarka TM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Badania prawne, Doradztwo prawne, Doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo związa-
ne z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochro-
ną znaków towarowych, Doradztwo związane z rejestracją 
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nazw domen, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, 
Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjo-
nowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie znaków 
towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Mo-
nitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Ochrona 
praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie 
franchisingu, Prawne administrowanie licencjami, Rejestro-
wanie nazw domen [usługi prawne], Usługi informacji praw-
nej, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, 
Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych, Usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi 
wsparcia prawnego, Usługi w zakresie przygotowywania do-
kumentów prawnych, Certyfikacja prawna, Usługi związane 
z ochroną własności przemysłowej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
Usługi pomocy w sprawach spornych, Audyty zgodności 
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Licencjonowanie 
programów komputerowych [usługi prawne].

(210) 526301 (220) 2021 03 18
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) e-Gazele Biznesu
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wyna-
jem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów 
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie do-
tyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach 
reklamowych, Administrowanie programami motywacyjny-
mi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, 
Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowa-
nie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 
Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania 
rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie re-
klamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, 
Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Do-
starczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie prze-
wodników 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 in-
formacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzy-
stania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja 
reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marke-
ting afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, 

Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marke-
ting handlowy inny niż sprzedaż, Marketing imprez i wyda-
rzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marke-
ting telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingo-
wych, Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja pla-
nów 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 działalności 
gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyj-
nych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany 
przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Interne-
cie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie 
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trze-
cich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób 
trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowa-
nie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów re-
klamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji 
do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów re-
klamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów rekla-
mowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowy-
wanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób 
trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingo-
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wych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketin-
gowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowa-
nie materiałów reklamowych on-line, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Rekla-
ma, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i mar-
keting, Reklama i usługi reklamowe, Reklama on-line poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama on-line za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Rekla-
ma promocyjna projektów badawczych, Reklama towarów 
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodni-
ka on-line do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknię-
cie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trze-
cich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trze-
cich 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, Re-
klama zewnętrzna, Tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych tekstów, Reklamy on-line, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpo-
wszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampa-
nii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana 
promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, Tworzenie reklamowych i spon-
sorowanych tekstów, Telemarketing, Tworzenie reportaży 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Udostępnianie on-line prze-
wodników reklamowych zawierających towary i usługi osób 
trzecich prowadzących handel on-line w Internecie, Udo-
stępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji 
dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych 
z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamo-
wych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponso-
rów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczo-
ne za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketin-
gu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego z wy-
jątkiem sprzedaży, Usługi merchandisingu, Usługi ogłosze-
niowe 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 
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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 od-
biór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja infor-
macji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji 
do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie au-
diowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiado-
mości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunika-
tów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami teleko-
munikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizual-
nych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja 
wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, 
Usługi agencji prasowej w zakresie komunikacji, Usługi agen-
cji prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmi-
sji elektronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komu-
nikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytko-
wanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, 
Wirtualne pokoje rozmów - chatroomy zakładane poprzez 
wysyłanie wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywa-
nie i przekazywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tek-
stowej i obrazowej za pomocą komputera, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi 
w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizo-
wania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publiko-
wania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publika-
cja elektroniczna on-line książek i periodyków, Publikowanie 
elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferen-
cji, kongresów i zjazdów.

(210) 526426 (220) 2021 03 19
(731) MP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie, polegające na po-
średniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje bu-
dowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub 
dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i prze-
mysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, Usługi 
w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych pole-
gających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiek-

tów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz 
obiektów użyteczności publicznej, Usługi doradcze i usługi 
pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, 
zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, Usługi 
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, 
Usługi doradcze w zakresie administrowania i zarządzania 
nieruchomościami, Usługi w zakresie wyceny nieruchomo-
ści, Usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania 
hipotek, uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania 
umów kredytowych, Usługi polegające na kredytowaniu 
inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów bu-
downictwa mieszkaniowego, Usługi maklerskie w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, Usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy 
i najmu nieruchomości, Usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 37 Usługi 
polegające na uzbrajaniu terenu pod inwestycje budowlane, 
Usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowla-
nych w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane, 
Usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu prac bu-
dowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu 
do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lo-
kali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów 
użyteczności publicznej, Usługi w zakresie nadzoru budow-
lanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego ro-
dzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, 
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności 
publicznej, Usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstruk-
cyjne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe, 
restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, 
Usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych, kom-
pleksów przemysłowych oraz obiektów i osiedli mieszkanio-
wych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie budownictwa 
„pod klucz”, Usługi w zakresie wykonywania wszelkich insta-
lacji budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycz-
nych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, Usługi polegają-
ce na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych, Usługi 
polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzch-
niowych, Usługi dotyczące robót budowlanych oraz robót 
konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, napraw-
czych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i in-
stalacyjnych w dziedzinie budownictwa, Usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 
41 Usługi z zakresu kultury, edukacji, rozrywki i sportu, Usługi 
w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym, rozrywkowym lub sportowym, Usługi w za-
kresie organizacji i prowadzenia imprez o charakterze kultu-
ralnym, edukacyjnym, rozrywkowym lub sportowym, Usługi 
w zakresie udzielania informacji o wydarzeniach i imprezach 
kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych oraz 
rezerwacji miejsc na te imprezy i wydarzenia, Usługi w zakre-
sie organizacji, prowadzenia i obsługi zjazdów, kongresów, 
konferencji, sympozjów, seminariów, kursów i szkoleń, Usługi 
w zakresie organizowania wystaw o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia zajęć, loterii i konkursów o charakterze kultu-
ralnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie 
dostarczania odbiorcom rozrywki w postaci nagrań audio-
wizualnych, nagrań muzycznych lub muzyki wykonywanej 
na żywo przez zespoły muzyczne i solistów, Usługi artystów 
teatralnych i kabaretowych, Usługi animatorów kultury, Usługi 
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym 
świadczone przez kluby i świetlice, Usługi bibliotek i wypo-
życzalni sprzętu do odtwarzania nagrań fonograficznych, 
audiowizualnych i wideo oraz nośników z tymi nagraniami, 
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Usługi w zakresie udostępniania infrastruktury rekreacyjnej 
i wypoczynkowej, Usługi w zakresie udostępniania terenów, 
obiektów, pomieszczeń, sprzętu i usług w dziedzinie sportu 
i rekreacji, Usługi trenerów, Usługi w zakresie przygotowy-
wania efektów specjalnych w celach rozrywkowych, Usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienio-
nych wyżej usług, 42 Usługi architektów i biur projektowych, 
Usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, 
Usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym również 
architektury wnętrz i architektury przestrzeni, Usługi projek-
towe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, Usługi pro-
jektowe dotyczące planowania kompleksów handlowych, 
kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie technicznego doradz-
twa budowlanego, Usługi polegające na prowadzeniu prac 
badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania 
przestrzeni, Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, 
Usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz 
pomiarów gruntu, Usługi polegające na wykonywaniu badań, 
ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki i architektury, Usługi w zakresie planowania 
w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury, Usługi 
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienio-
nych wyżej usług, 43 Usługi hotelowe, Usługi w zakresie 
tymczasowego zakwaterowania, Usługi w zakresie czasowe-
go zakwaterowania, Usługi w zakresie krótkoterminowego 
zakwaterowania, Usługi w zakresie długoterminowego za-
kwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania apartamentów 
z obsługą, Usługi studenckiego akademika komercyjnego, 
usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmowania i udo-
stępniania pomieszczeń i lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi w zakresie wynajmowania i udostępniania obiektów 
i pomieszczeń na spotkania, uroczystości i wydarzenia kul-
turalne i towarzyskie, Usługi w zakresie wynajmowania 
i udostępniania sal konferencyjnych, Usługi w zakresie 
udostępniania obiektów, pomieszczeń i sprzętu na kon-
ferencje i posiedzenia, Usługi w zakresie udostępniania 
obiektów, pomieszczeń i sprzętu do obsługi spotkań, 
uroczystości i wydarzeń kulturalnych i towarzyskich, Udo-
stępnianie biur i biur tymczasowych, Usługi restauracyjne, 
kawiarniane i barowe, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
na potrzeby zakwaterowania, na potrzeby biurowe, na po-
trzeby organizacji posiedzeń i konferencji oraz na potrze-
by organizacji spotkań, uroczystości i wydarzeń kultural-
nych i towarzyskich, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
w restauracjach, kawiarniach i barach, Usługi informacyj-
ne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej 
usług.

(210) 526710 (220) 2021 03 26
(731) Kingston Technology Corporation, Fountain Valley, US
(540) (znak słowny)
(540) HYPERX ALLOY MKW100
(510), (511) 9 Klawiatury komputerowe, Klawiatury do grania.

(210) 527759 (220) 2021 04 19
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KANCELARIA PRAWNA ANGELEX
(510), (511) 35 Usługi doradztwa biznesowego, Usługi do-
radztwa w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 45 Doradztwo w zakresie własno-
ści intelektualnej, Usługi monitorowania prawnego.

(210) 527878 (220) 2021 04 22
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeWorkOffice
(510), (511) 20 Meble, meble biurowe, meble hotelowe, 
zestawy meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, drzwi 
meblowe, kartoteki, komody, kanapy, podnóżki, krzesła, 
fotele, fotele gabinetowe, łóżka, materace, szafy, półki me-
blowe, gabloty, lustra pokojowe i biurowe, toaletki, wiesza-
ki na ubrania, pojemniki niemetalowe, biurka, stoły, stoły 
pod sprzęt RTV, stoły konferencyjne, blaty, ławy, siedzenia 
(meble), szezlongi, stopnie [drabiny] niemetalowe, szuflady, 
35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie or-
ganizowania i zarządzania działalnością gospodarczą han-
dlową, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli i przedmiotów 
wystroju wnętrz, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośred-
nictwem internetu mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, 
usługi informacji handlowej dotyczącej mebli i przedmiotów 
wystroju wnętrz, promocja sprzedaży, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych,  reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów 
i wystaw celach handlowych i reklamowych, badania rynku, 
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, 
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowa-
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla 
komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie do-
kumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt działal-
ności gospodarczej, pozyskiwania informacji o działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachun-
ków, wycena działalności gospodarczej, 42 Usługi w zakresie 
projektowania wystroju wnętrz, usługi w zakresie projekto-
wania wzornictwa, w szczególności mebli i przedmiotów 
wystroju wnętrz.

(210) 528261 (220) 2021 04 29
(731) ADAMCZEWSKI MAREK, Łódź; ZIMNY DARIUSZ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) FRUIT STREAM
(510), (511) 20 Niemetalowe zakrętki i zamknięcia do bute-
lek i pojemników, Korki do butelek, Nakrętki niemetalowe, 
Nakrętki niemetalowe do pojemników, Nakrętki gwintowane 
z tworzyw sztucznych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 528625 (220) 2021 05 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 528626 (220) 2021 05 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 528693 (220) 2021 05 07
(731) BRODZIK WITOLD, Ryczów-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) PrimaJura
(510), (511) 32 Woda, woda źródlana i mineralna niegazo-
wana, woda źródlana i mineralna gazowana, woda stołowa, 
woda sodowa, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzu-
jące, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki owo-
cowe, syropy do napojów, piwa, 35 Prowadzenie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w sklepach, hurtowniach oraz przez 
Internet wód mineralnych i napojów.

(210) 528709 (220) 2021 05 07
(731) AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szałsza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bryka Hydraulika

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Aerometry, analizatory powietrza, anemo-
metry, czujniki - w tym: ciśnienia, drukarki komputerowe, 
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gazometry, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami, manometry, mierniki, 
nadajniki sygnałów elektronicznych, pirometry, próżniomie-
rze, przyrządy pomiarowe, siarkometry, urządzenia do ana-
lizy gazu, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urzą-
dzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk 
czasowych, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, 
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia pomiaro-
we, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia (rejestratory ci-
śnienia), wskaźniki temperatury, wykrywacze gazu i dymu, 
11 Aparatura do wentylacji, aparatura i instalacje chłodnicze, 
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura 
i urządzenia do uzdatniania wody, armatura bezpieczeństwa 
do urządzeń oraz instalacji wodnych, armatura do regulacji 
urządzeń wodnych oraz przewodów wodnych, armatura re-
gulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodociągowych, 
bidety, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, elektro-
mechaniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektronicz-
ne czujniki niskiego poziomu wody, filtry do wody deszczo-
wej, zespołu poboru wody deszczowej, filtry do wody pit-
nej, filtry powietrza do klimatyzacji, filtry rynnowe do wody 
deszczowej, filtry strumieniowe z separatorami powietrza, 
filtry strumieniowe, armatura bezpieczeństwa do urządzeń 
oraz instalacji wodnych, hydranty, instalacje do dystrybucji 
wody, instalacje do kąpieli, instalacje do klimatyzacji, insta-
lacje do schładzania wody, instalacje do uzdatniania wody, 
instalacje do wytwarzania pary, instalacje do zaopatrywania 
w wodę, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje i urządze-
nia do chłodzenia, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodo-
ciągowe, kabiny natryskowe, krany, lampy bezpieczeństwa, 

miski klozetowe, natryski, nawilżacze do grzejników central-
nego ogrzewania, osprzęt do wanien, osuszacze, pisuary, 
płuczki ustępowe, rozdzielacze do instalacji wody pitnej, 
rozdzielacze z sprzęgłem hydraulicznym, sedesy, ssąco - tło-
czące agregaty do oleju, stacje pompowe do wody desz-
czowej, sterylizatory do wody, systemy regulacji przepływu 
w rozdzielaczach, szybkozłącza do przyłączania naczyń 
przeponowych i zbiorników wzbiorczych instalacji ciśnie-
niowych, toalety, tuleje separacyjne, tuleje zanurzeniowe, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowa-
nia wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania 
gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do ujęcia 
wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządze-
nia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządze-
nia klimatyzacyjne, uszczelki do kranów wodociągowych, 
wanny łazienkowe, wentylatory, wężownice do instalacji 
destylacyjnych, wkłady do filtrów olejowych, wodociągowe 
instalacje, wyciągi kominowe, wyciągi wentylacyjne do labo-
ratoriów, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie wanien łazien-
kowych, zamknięcia rur do sondowania, zamknięcia rur od-
dechowych, zamknięcia rur wlewowych do oleju, zamknię-
cia wlewów szybkozłączne, zamknięcia wlewów z wtycz-
kami do czujników granicznych, zasuwy do wyciągów, za-
suwy, zbiorniki chłodzące do pieców, zbiorniki ciśnieniowe 
do wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki do płuczek 
ustępowych, 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizowanie i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, badania rynkowe, doradztwo 
w dziedzinie strategii marketingowych w reklamie, informa-
cje i porady handlowe udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, marketing ukierunkowany, organizowanie tar-
gów handlowych, organizowanie pokazów towarów, rekla-
ma, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy prasowe, roz-
powszechnianie reklam, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie urządzeń i przyrządów pomiarowych, sygnali-
zacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów do przewo-
dzenia, połączania, przekształcenia gromadzenia, sterowa-
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do oświetlania, 
ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacji sanitarnych, usługi handlu detaliczne-
go i hurtowego w zakresie urządzeń i przyrządów pomia-
rowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrzą-
dów do przewodzenia, połączania, przekształcenia groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, 37 Budowa 
i konserwacja rurociągów, czyszczenie kominów, czyszczenie 
i naprawa kotłów, czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, kon-
serwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, 
instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowa-
nie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, kalibracje detektorów 
gazów, kalibracje urządzeń pomiarowych, konserwacja i na-
prawy palników, modernizacja instalacji grzewczych, mo-
dernizacja instalacji wody pitnej, montaż i naprawy instalacji 
grzewczych, montaż instalacja dozorowych, montaż instala-
cji i oprzyrządowania do instalacji grzewczych, montaż in-
stalacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej, montaż 
instalacji i oprzyrządowania do instalacji olejowych, montaż 
instalacji i oprzyrządowania do instalacji klimatyzacyjnych, 
montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wentylacyj-
nych, montaż urządzeń ostrzegawczych, nadzór budowlany, 
nadzór inwestorski, naprawa pomp, optymalizacji zużycia 
energii cieplnej w zakresie regulacji instalacji grzewczych 
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i chłodzących, prowadzenie okresowych przeglądów insta-
lacji chłodniczych, prowadzenie okresowych przeglądów in-
stalacji dozorowych, prowadzenie okresowych przeglądów 
instalacji grzewczych, prowadzenie okresowych przeglą-
dów instalacji klimatyzacyjnych, prowadzenie okresowych 
przeglądów instalacji wentylacyjnych, prowadzenie prób 
szczelności instalacji, przeglądy okresowe kotłów i urządzeń 
cieplnych, regulacja hydrauliczna instalacji, równoważenie 
instalacji grzewczych, serwis instalacji dozorowych, serwis 
urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektrycznych, 
serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydrauliczne, usłu-
gi w zakresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników 
w urządzeniach pomiarowych, wymiany baterii i akumulato-
rów w urządzeniach elektronicznych, kalibracje analizatorów 
spalin, wynajem sprzętu budowlanego, 42 Badania technicz-
ne, projektowanie budynków, doradztwo w zakresie plano-
wania zużycia energii, inżynieria techniczna, kalibrowanie, 
cechowanie, kontrola jakości, usługi świadczone przez labo-
ratoria naukowe, testowanie materiałów, miernictwo, opra-
cowywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii, opra-
cowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie 
planowania zużycia energii, prace badawczo - rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie 
projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, badanie 
typu urządzeń, wzorcowanie urządzeń pomiarowych, pro-
gramy do projektowania instalacji, opracowywanie progra-
mów do doboru urządzeń i wyposażenia instalacji, progra-
my wspierające projektowanie instalacji, programy do zdal-
nej kontroli nad systemami BMS, prowadzenia analiz gazów 
spalinowych, wydawanie certyfikatów kalibracji.

(210) 528730 (220) 2021 05 12
(731) SYBICKI ANDRZEJ, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) Novapharma.pl
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medycz-
ne, Produkty lecznicze, Leki dla ludzi, Preparaty do celów me-
dycznych, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycz-
nych, Preparaty roślinne do celów farmaceutycznych, Zioła 
lecznicze, Zioła do celów medycznych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Suplementy diety, Dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów medycznych, Żywność specjalne-
go przeznaczenia medycznego, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów me-
dycznych, Witaminy, Minerały, Preparaty wzmacniające, Na-
poje do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów me-
dycznych, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do ce-
lów medycznych, Farmaceutyki i parafarmaceutyki do celów 
medycznych, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik po-
karmowy do wspomagania trawienia, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowa-
na do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywno-
ści, Dietetyczne napary do celów medycznych, Dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki 
dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki odżywcze, Do-
datki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Herba-
ta lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych, 
Krople witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mie-
szanki do picia będące suplementami diety, Mineralne suple-
menty diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineral-
ne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogaco-
ne witaminami do celów medycznych, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, 

Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitamino-
we, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mine-
ralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla ludzi, Tablet-
ki witaminowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Herbicydy, Fungicydy 
biologiczne, Fungicydy, Fumiganty, Herbicydy biologiczne, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Biologiczne pre-
paraty do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych, Preparaty lecznicze do pielęgnacji 
zdrowia, Preparaty mineralne do celów medycznych.

(210) 528797 (220) 2021 05 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oto Wnętrze

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów w sklepie internetowym pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej 
dotyczące towarów wyposażenia i dekoracji wnętrz.

(210) 528805 (220) 2021 05 11
(731) GAŁCZYŃSKI OSOWIECKI BANASIK SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gob

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, Usługi adwokackie, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(210) 528814 (220) 2021 05 13
(731) MAO JUNWU, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁOŃ MARKET
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(531) 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01, 24.09.03
(510), (511) 9 Etui do przenoszenia cyfrowych odtwarza-
czy audio, Etui do tabletów, Etui na akcesoria optyczne, Etui 
na cyfrowe odtwarzacze mediów, Etui na dyskietki, Etui 
na kalkulatory podręczne, Etui na karty kredytowe [dopa-
sowane oprawki], Etui na odtwarzacze MP3, Etui na okulary, 
Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary i okulary przeciw-
słoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okula-
ry słoneczne, Etui na płyty DVD, Etui na płyty kompaktowe, 
Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Etui na smartfony, 
Etui na telefony komórkowe, Etui na urządzenia do maga-
zynowania danych, Etui na urządzenia do przechowywania 
muzyki, Etui przystosowane do szkieł kontaktowych, Etui 
typu Flip Cover do smartfonów, Etui z klapką do telefonów 
komórkowych, Etui z klawiaturą do smartfonów, Okulary 
(Etui na -), Przenośne etui do ładowania papierosów elektro-
nicznych i waporyzatorów, Skórzane etui na telefony komór-
kowe, Skórzane etui na tablety, Sprzęt USB [uniwersalnej ma-
gistrali szeregowej], Przewody świetlne USB, Przewody USB 
do telefonów komórkowych, Ładowarki bezprzewodowe, 
Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych, Ładowarki sieciowe, Ładowarki sa-
mochodowe, Ładowarki przenośne, Ładowarki do wapory-
zatorów, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku 
w pojazdach, Ładowarki do telefonów komórkowych, Łado-
warki do smartfonów, Ładowarki do samochodów elektrycz-
nych, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Ładowarki 
do joysticków, Ładowarki do elektronicznych przyborów dla 
palaczy, Ładowarki do elektronicznych papierosów, Łado-
warki do baterii słonecznych, Ładowarki do baterii do lapto-
pów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do baterii 
do domowych maszyn do gier wideo, Ładowarki do baterii, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektry-
ce, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządze-
nia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykry-
wające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Utrwalone na nośnikach informa-
cje i dane.

(210) 528860 (220) 2021 05 14
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W drogę z Sokołowem!

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 24.17.04
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 528861 (220) 2021 05 14
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W drogę z Sokołowem!

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 528872 (220) 2021 05 12
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o Wasze zdrowie i urodę
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych,  żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 528880 (220) 2021 05 13
(731) NYCZ INTERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONA 

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

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport towarów, w tym transport cyster-
nowy i transport skrzyniowy, Transport substancji niebez-
piecznych (ADR), Transport odpadów, Transport odpadów 
przemysłowych, Transport odpadów niebezpiecznych, 
Składowanie towarów, Składowanie substancji niebez-
piecznych, Składowanie odpadów, Składowanie odpadów 
przemysłowych, Składowanie odpadów niebezpiecznych, 
40 Recykling odpadów, Recykling odpadów przemysło-
wych, Recykling odpadów niebezpiecznych, Obróbka 
materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surow-
ców wtórnych], Utylizacja odpadów, Unieszkodliwianie 
odpadów, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów 
przemysłowych [odzyskiwanie surowców wtórnych], Uty-
lizacja odpadów przemysłowych, Unieszkodliwianie od-
padów przemysłowych, Obróbka materiałów uzyskanych 
z odpadów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców 
wtórnych], Utylizacja odpadów niebezpiecznych, Uniesz-
kodliwianie odpadów niebezpiecznych, 42 Usługi labora-
toryjne.
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(210) 528888 (220) 2021 05 13
(731) LEGSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prima

(531) 05.07.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 31 Owoce świeże, Warzywa świeże, Winogrona 
świeże, winorośle, sadzonki, Krzewy, 35 Usługi handlu hur-
towego w zakresie owoców świeżych, warzyw świeżych, 
Reklama, 44 Uprawa roślin, Doradztwo w zakresie uprawy 
owoców, warzyw, winorośli, Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania.

(210) 528889 (220) 2021 05 13
(731) LEGSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Prima

(531) 05.07.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 31 Owoce świeże, Warzywa świeże, Winogrona 
świeże, winorośle, sadzonki, Krzewy, 35 Usługi handlu hur-
towego w zakresie owoców świeżych, warzyw świeżych, 
Reklama, 44 Uprawa roślin, Doradztwo w zakresie uprawy 
owoców, warzyw, winorośli, Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania.

(210) 528969 (220) 2021 05 14
(731) ŁOŚ ROBERT, Śledziejowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKARON WIELICKI Tradycyjnie od 1996 roku

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12, 14.07.01

(510), (511) 30 Makarony spożywcze, Makarony nitki, paski, 
świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, 
spaghetti, Kluski, Kluseczki, Zacierki, 35 Prowadzenie usług 
w zakresie: handlowe informacje i porady udzielane konsu-

mentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, 
prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy detaliczne i hurtow-
nie oraz środki komunikacji elektronicznej poprzez strony 
internetowe lub telesklepy produktów spożywczych, Jak: 
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, 
gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, spaghetti, kluski, 
kluseczki, zacierki.

(210) 529181 (220) 2021 05 21
(731) INTEGRA DIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) samsiezbadaj pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 5 Kliniczne odczynniki medyczne, Chemiczne 
odczynniki testowe [medyczne], Chemiczne odczynniki dia-
gnostyczne do użytku medycznego, Bibułki przetworzone 
chemicznie stosowane do wykrywania krwi utajonej w kale, 
Odczynniki i testy do diagnostyki medycznej do badania 
płynów ciała, 9 Cyfrowe wagi łazienkowe, Wagi analizujące 
masę ciała, Wagi do celów medycznych, Wagi elektryczne, 
10 Glukometry, Urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
we krwi [glukometry], Urządzenia do pomiaru poziomu cu-
kru we krwi (glukometry), Elektrokardiografy, Przyrządy elek-
trokardiograficzne, Rejestratory elektrokardiograficzne, Urzą-
dzenia elektrokardiograficzne, Urządzenia do monitorowa-
nia elektrokardiograficznego, Elektrody do badań do użytku 
medycznego, Ciśnieniomierze, Elektroniczne ciśnieniomie-
rze nadgarstkowe, Ciśnieniomierze do użytku medycznego, 
Pulsoksymetry, Termometry do celów medycznych, Termo-
metry do pomiaru gorączki, Termometry cyfrowe do celów 
medycznych, Termometry do ucha, Termometry na pod-
czerwień do celów medycznych, Termometry elektroniczne 
do użytku medycznego, Termometry do użytku medyczne-
go, Lancety do pobierania próbek krwi, Lancety jednorazo-
we do nakłuwania palców, Medyczne urządzenia analityczne 
do celów medycznych, Urządzenia i instrumenty medyczne, 
44 Testy ciążowe.

(210) 529719 (220) 2021 06 01
(731) LIZARD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVE napędzane prądem

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Sprzedaż pojazdów, 39 Wynajem pojazdów, 
Wynajem pojazdów elektrycznych, Wynajem pojazdów hy-
brydowych.
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(210) 529789 (220) 2021 06 02
(731) ITALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Macierzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SO well

(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.01, 26.04.16, 
26.04.18

(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, 29 Kremy, pasty i musy orzechowe, z wy-
jątkiem zawierających soję, Pasty i musy warzywne, owo-
cowe, roślinne, w szczególności zawierające nasiona chia, 
spirulinę, karob, z wyjątkiem zawierających soję, Warzywa, 
owoce, orzechy, pestki i nasiona konserwowane z dodatka-
mi, w szczególności warzywnymi, owocowymi oraz z przy-
prawami, z wyjątkiem zawierających soję, Oleje roślinne 
do celów spożywczych, z wyjątkiem olejów sojowych, 
Proszki owocowe, warzywne i orzechowe, z wyjątkiem 
proszków sojowych, Proszki na bazie nasion, z wyjątkiem 
proszków na bazie nasion soi, Proszki na bazie ziaren, z wy-
jątkiem proszków na bazie ziaren soi, Mieszanki proszków 
owocowych, warzywnych, orzechowych. na bazie nasion 
i ziaren, z wyjątkiem zawierających soję, Batony spożyw-
cze na bazie orzechów, ziaren, suszonych owoców, roślin 
strączkowych, pestek, nasion, w tym zawierające spirulinę, 
chia, z wyjątkiem zawierających soję, Proszki do przygoto-
wywania napojów na bazie mleka, jogurtów, kefirów, z wy-
jątkiem zawierających soję, artykuły spożywcze pochodze-
nia roślinnego w szczególności dania i przekąski na bazie 
ziemniaków, soi, suszonych owoców oraz mleka, 30 Arty-
kuły spożywcze pochodzenia roślinnego w szczególności 
dania i przekąski na bazie zbóż, kukurydzy oraz ryżu, Syropy 
spożywcze i melasa, Żywność dietetyczna pochodzenia 
roślinnego nie do celów leczniczych, Proszki zbożowe, 
Przetworzone nasiona i ziarna jako przyprawy, z wyjątkiem 
zawierających nasiona i ziarna soi, Proszki na bazie nasion 
i ziaren jako przyprawy do dań, z wyjątkiem zawierających 
nasiona i ziarna soi, Przetworzone nasiona i ziarna jako do-
datki smakowe do żywności i napojów, z wyjątkiem nasion 
i ziaren soi, Pasty, musy i proszki warzywne, owocowe i ro-
ślinne jako dodatki do dań, z wyjątkiem zawierających soję, 
Pasty, musy i proszki warzywne, owocowe i roślinne jako 
przyprawy, z wyjątkiem zawierających soję, Granola, Mie-
szanki proszków owocowych, warzywnych, orzechowych, 
na bazie nasion i ziaren jako przyprawy, z wyjątkiem zawie-
rających soję, Mieszanki proszków owocowych, warzyw-
nych, orzechowych, na bazie nasion i ziaren jako dodatki 
do dań, z wyjątkiem zawierających soję, Przekąski zbożowe 
wytrawne, Ciastka, Batony na bazie zbóż, Batony na bazie 
czekolad, Batony zawierające młody jęczmień, 32 Wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Proszki do przygotowywania napo-
jów na bazie wody, soków, Napoje wzbogacone substan-
cjami odżywczymi, Napoje izotoniczne, Wody smakowe, 

Napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje typu smo-
othie, w szczególności z dodatkiem ziaren, Z wyjątkiem 
zawierających soję, Napoje na bazie aloesu, kokosu, Proszki 
do przygotowywania napojów migdałowych, kokosowych, 
ryżowych.

(210) 530195 (220) 2021 06 14
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURON DYSTRYBUCJA AMIplus

(531) 26.04.07, 26.04.02, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii 
elektrycznej w tym liczniki do zdalnego odczytu ener-
gii, liczniki wody, liczniki gazu, urządzenia pomiarowe, 
35 Usługi analizy kosztów w związku z zużyciem ener-
gii elektrycznej, Usługi w zakresie oferowania zestawień 
statystycznych w zakresie zużycia energii elektrycznej, 
Sprzedaż energii elektrycznej, Doradztwo i wdrażanie sys-
temów w zakresie działalności dotyczącej rozwoju odna-
wialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Promocja 
działań na rzecz wdrażania systemów w zakresie działal-
ności dotyczącej zrównoważonego rozwoju odnawial-
nych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Wspomaganie 
wymiany informacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi 
uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, optymal-
nego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywno-
ści energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów 
certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla 
źródeł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Pro-
mowanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowa-
nej w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, Promowanie 
idei certyfikatów dla efektywności energetycznej organi-
zowanie programów promocyjnych, konkursów, Działania 
promocyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii 
ze źródeł odnawialnych, kształtowania zasad obrotu ener-
gią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią 
z tych źródeł z regulacjami kształtowania zasad obro-
tu energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu 
energią z tych źródeł z regulacjami obowiązującymi w UE, 
38 Usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komór-
kę w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz planowa-
nia oszczędności i ustalania celów, Usługi internetowego 
dostępu do aplikacji z informacjami zużycia energii elek-
trycznej i płatności z tym związanych dostępnych z po-
ziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym smartfonów, 
komputerów, tabletów, przedstawionych także w formie 
zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi ofe-
rowania wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego 
odczytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, 
usługi doradztwa w zakresie planowania zużycia energii 
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elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz 
systemów pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania 
informacji między inteligentnymi licznikami a systemem 
pomiarowym.

(210) 530536 (220) 2021 06 21
(731) NOWAKOWSKI JAROSŁAW, Łódź;  

BJOR ANDRZEJ GAŁASIEWICZ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zimna KAWKA

(531) 03.07.12, 09.03.01, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, napoje na bazie kawy, Herbata, napo-
je na bazie herbaty, Kakao, Napoje na bazie kakao, Aroma-
ty czekoladowe, kawowe i herbaciane, Herbata owocowa, 
Kawa mrożona, Herbata mrożona, Preparaty roślinne za-
stępujące kawę oraz herbatę, Napoje kawowe z mlekiem, 
Preparaty na bazie kakao, Mieszanki kakaowe, Czekolada 
do picia, Ciasta, ciastka i herbatniki, pieczywo, lody, Prepara-
ty kakaowe do sporządzania napojów, Yerba mate, 32 Piwo, 
Brzeczka piwna, Piwo o smaku kawy, Piwo o smaku kakao, 
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe o smaku kawy, Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe o smaku kawy i herbaty, Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe na bazie piwa i kawy, Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe o smaku piwa i kawy, Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe na bazie piwa, kawy i herbaty, 
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe o smaku piwa, kawy 
i herbaty.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530624 (220) 2021 06 21
(731) CAJDLER PIOTR PRACOWNIA TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ NEODENT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEODENT

(531) 02.09.10, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi w zakresie techniki dentystycznej.

(210) 530693 (220) 2021 06 22
(731) TEXO INVEST ADAM RYMARSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my story

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Rezerwacje hotelowe, Infor-
macja hotelowa, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwacja 
zakwaterowania hotelowego, Hotelowe usługi kateringowe, 
Udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji 
hotelowych, Elektroniczne usługi informacyjne związane 
z hotelami, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, Wycena zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie posiłków w ho-
telach, Usługi restauracyjne, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi 
barowe, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wynajmowa-
nie sal konferencyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na konferencje, wystawy i spotkania.

(210) 530745 (220) 2021 06 23
(731) HOLANOWSKI RAFAŁ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DF FINANSE

(531) 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały reklamowe drukowane, plakaty, 
druki, broszury, ulotki reklamowe, fotografie, artykuły biu-
rowe i materiały piśmiennicze, papier, karton, torby papie-
rowe, etykiety z papieru lub kartonu, pudełka z papieru lub 
kartonu, kalendarze, notatniki, notesy, ołówki, długopisy, ar-
tykuły papiernicze, pióra, sprzęt biurowy (z wyjątkiem me-
bli), materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, 
35 Usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi konsultingowe 
w kwestiach ekonomicznych, przeprowadzanie audytów, 
36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi banko-
we, usługi agencji kredytowych, sporządzanie analiz finan-
sowych, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpiecze-
niowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, usługi związane z pośrednictwem dotyczącym 
świadczeń emerytalnych, zarządzanie majątkiem, tworzenie 
funduszy, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, doradz-
two w zakresie funduszy inwestycyjnych, inwestowanie 
na rynku kapitałowym.

(210) 530851 (220) 2021 06 29
(731) JAROSIŃSKI TOMASZ, Tychy
(540) (znak słowny)
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(540) Customly
(510), (511) 25 Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Odzież.

(210) 531007 (220) 2021 07 01
(731) SINDURAJ ANDREW, SINDURAJ LIUDMILA INDIA 

KING SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INDIA KING
(510), (511) 35 Organizowanie i pomoc w działalności go-
spodarczej dotyczącej prowadzenia lokalu gastronomicz-
nego, restauracji, bistra, restauracji samoobsługowej, baru, 
kafeterii, pubu, kawiarni, stołówki, Doradztwo biznesowe 
i koordynacja w zakresie organizacji i tworzenia asortymentu 
lokalu gastronomicznego, Usługi sprzedaży paczkowanych 
i przygotowanych potraw na wynos, Pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
Usługi handlu detalicznego on-line związane z zapakowa-
nymi i przygotowanymi potrawami, Porady odnośnie pro-
wadzenia firm w ramach franchisingu, Administrowanie 
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadze-
nia lokali gastronomicznych, restauracji, cateringu, Usługi 
sprzedaży na rzecz osób trzecich paczkowanych i przy-
gotowanych potraw, także w sieci WEB Internecie, Usługi 
zarządzania w lokalach gastronomicznych, restauracjach, 
bistrach, restauracjach samoobsługowych, barach, kafete-
riach, pubach, kawiarniach, barach, stołówkach, Doradztwo 
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo 
biznesowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Prowadzenie, przygotowanie 
i organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do ce-
lów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Marketing 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo-
nów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów 
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Sprzedaż 
gotowych potraw, dań, lunchów, zapakowanych zestawów 
śniadaniowych, obiadowych, kolacyjnych, Usługi agencji im-
portu i eksportu artykułów spożywczych, produktów mię-
snych, serowych, mlecznych i ich pochodnych, ryb, owoców 
i warzyw, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów 
spożywczych, cukierniczych, rolnych, alkoholowych, bezal-
koholowych, tytoniowych, pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować, także w sieci WEB (Internecie), także 
pośrednictwo w sprzedaży przez Internet, Usługi sklepu in-
ternetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego 
artykułów spożywczych, cukierniczych, rolnych, alkoholo-
wych, bezalkoholowych, tytoniowych, Zarządzenie, orga-
nizowanie i pomoc w działalności gospodarczej dotyczącej 
prowadzenia lokalu gastronomicznego, restauracji, kawiarni, 
baru, bufetu, cateringu, Usługi reklamy, Marketing, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, 43 Restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, kawiarnie, bistro, kafeterie, bufety, bary, cate-
ring, stołówki, Usługi lokali gastronomicznych, Dostarczanie 
żywności i napojów, Przygotowywanie dań i napojów na za-
mówienie oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, Przygoto-
wywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, Usługi mobilnych restauracji, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
do punktów gastronomicznych, Usługi cateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, Doradztwo kulinarne, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Selekcjonowanie produktów i przygo-
towanie oraz serwowanie posiłków, Informacje i doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne 

w zakresie rezerwacji posiłków, Spersonalizowane usługi pla-
nowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, barach, lokalach 
gastronomicznych, Usługi w zakresie wyżywienia w związku 
z organizacją imprez turystycznych, kulturalnych, edukacyj-
nych, sportowych i rekreacyjnych, Informacja o usługach re-
stauracyjnych i lokali gastronomicznych.

(210) 531067 (220) 2021 07 04
(731) JĘDRZEJCZAK JACEK, RUDNICKA REGINA NEURON 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) halluBOX
(510), (511) 5 Podkładki do palucha koślawego, Apteczki 
pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomo-
cy do użytku domowego, Apteczki przenośne z wyposa-
żeniem, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, 10 Aparaty 
ortopedyczne, Medyczne aparaty ortopedyczne, Orto-
pedyczne aparaty, Ortopedyczne separatory do palców 
u stóp, Ortopedyczne wkładki, Wkładki do obuwia [or-
topedyczne], Wkładki ortopedyczne, Wkładki do palców 
u stóp do obuwia [ortopedyczne], Wkładki miękkie [ortope-
dyczne], Ortopedyczne wkładki do butów, Ortopedyczne 
wkładki do obuwia.

(210) 531129 (220) 2021 07 02
(731) TEXO INVEST ADAM RYMARSKI  

SPÓŁKA JAWNA, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my place BAR & RESTAURANT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Usłu-
gi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi snack-
-barów, Usługi kateringowe, Hotelowe usługi kateringowe, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Kafeterie [bufety], Serwowanie napojów 
alkoholowych, Usługi ogródków piwnych, Imprezy firmowe  
[zapewnianie jedzenia i napojów], Udostępnianie pomiesz-
czeń na spotkania.

(210) 531162 (220) 2021 07 06
(731) PRIMSE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Primse.com

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej finansowej, handlowej i dla bu-
downictwa, usługi dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą finansową, handlową i dla budownictwa, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
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ścią gospodarczą finansową, handlowej i dla budownictwa, 
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej finansowej, handlowej i budownictwa, usługi 
agencji public relations, usługi marketingowe, usługi pozy-
skiwania i udostępniania informacji o działalności gospodar-
czej finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości 
i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych,  reklama 
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tek-
stów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych 
przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie da-
nych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
powielanie dokumentów, wycena działalności gospodar-
czej, audyt, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Doradztwo 
dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami 
budowlanymi, Dostarczanie informacji związanej z dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie budownictwa, 36 Usługi 
agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomo-
ści, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubez-
pieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie 
środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku 
nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie opera-
cji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z ryku 
wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Inter-
netu papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtór-
nego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nie-
ruchomości oraz gruntów, pośredniczenie przy udzielaniu 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
sprzedaż na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczą-
cych kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecz-
nych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem rucho-
mym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, 
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w trans-
akcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych, prowadzenie analiz finansowych, eksperty-
zy dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy 
i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowa-
nie raportów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsię-
biorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach 
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, inwestycje kapita-
łowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyj-
mowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje 
finansowe, agencje ściągania wierzytelności, Usługi w zakre-
sie finansowania projektów inwestycyjnych, Usługi w zakre-
sie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz 
ich wyceny, Tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, Zarządza-
nie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowla-

ne, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynaj-
mu nieruchomości, mieszkań i powierzchni handlowych, 
Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi 
i biurowymi, Obsługa finansowa budynków mieszkalnych 
i biurowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie kompleksów budynków, Usługi leasingu finansowego 
nieruchomości, maszyn i urządzeń, pośrednictwo przy zwie-
raniu umów kredytowych, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, 38 Platforma informacyjna 
IT dla podmiotów z branży obrotu nieruchomościami i dla 
budownictwa, Usługi telekomunikacyjne dotyczące apli-
kacji mobilnych o tematyce obrotu nieruchomościami i dla 
budownictwa, Usługi w zakresie rozpowszechniania infor-
macji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali 
komputerowych i sieci internetowej, Zapewnianie dostępu 
do usług cyfrowego przechowania i udostępniania zdjęć, 
filmów o tematyce dotyczącej obrotu nieruchomościami 
i budownictwa, Transmisja internetowego serwisu informa-
cyjnego dotyczącego obrotu nieruchomościami i budow-
nictwa, Usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz 
audycji radiowych drogą cyfrową, Udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, Usługi w zakresie 
telekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie informacji, 
Poczta elektroniczna, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Usłu-
gi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej 
przy pomocy komputera, Usługi dostarczania informacji 
tekstowej i obrazowej on-line z komputerowych baz da-
nych, Usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu 
za pomocą sieci komputerowej dostępu do zasobów mu-
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów, Usługi telekomuni-
kacyjne obejmujące dostęp za pomocą sieci komputerowej 
do platform konkursowych on-line.

(210) 531163 (220) 2021 07 06
(731) PRIMSE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) primse.com
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej finansowej, handlowej i dla bu-
downictwa, usługi dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą finansową, handlową i dla budownictwa, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą finansową, handlowej i dla budownictwa, 
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej finansowej, handlowej i budownictwa, usługi 
agencji public relations, usługi marketingowe, usługi pozy-
skiwania i udostępniania informacji o działalności gospodar-
czej finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości 
i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych,  reklama 
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tek-
stów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub 
reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych 
przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie 
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie da-
nych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
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powielanie dokumentów, wycena działalności gospodar-
czej, audyt, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Doradztwo 
dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami 
budowlanymi, Dostarczanie informacji związanej z dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie budownictwa, 36 Usługi 
agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomo-
ści, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubez-
pieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie 
środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku 
nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni 
biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie opera-
cji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z ryku 
wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Inter-
netu papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtór-
nego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nie-
ruchomości oraz gruntów, pośredniczenie przy udzielaniu 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
sprzedaż na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczą-
cych kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecz-
nych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem rucho-
mym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, 
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w trans-
akcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych, prowadzenie analiz finansowych, eksperty-
zy dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy 
i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowa-
nie raportów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsię-
biorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach 
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, inwestycje kapita-
łowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyj-
mowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje 
finansowe, agencje ściągania wierzytelności, Usługi w zakre-
sie finansowania projektów inwestycyjnych, Usługi w zakre-
sie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz 
ich wyceny, Tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, Zarządza-
nie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowla-
ne, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynaj-
mu nieruchomości, mieszkań i powierzchni handlowych, 
Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi 
i biurowymi, Obsługa finansowa budynków mieszkalnych 
i biurowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie kompleksów budynków, Usługi leasingu finansowego 
nieruchomości, maszyn i urządzeń, pośrednictwo przy zwie-
raniu umów kredytowych, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, 38 Platforma informacyjna 
IT dla podmiotów z branży obrotu nieruchomościami i dla 
budownictwa, Usługi telekomunikacyjne dotyczące apli-
kacji mobilnych o tematyce obrotu nieruchomościami i dla 
budownictwa, Usługi w zakresie rozpowszechniania infor-
macji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali 
komputerowych i sieci internetowej, Zapewnianie dostępu 
do usług cyfrowego przychowania i udostępniania zdjęć, 
filmów o tematyce dotyczącej obrotu nieruchomościami 
i budownictwa, Transmisja internetowego serwisu informa-
cyjnego dotyczącego obrotu nieruchomościami i budow-
nictwa, Usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz 
audycji radiowych drogą cyfrową, Udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, Usługi w zakresie 
telekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie informacji, 

Poczta elektroniczna, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Usłu-
gi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej 
przy pomocy komputera, Usługi dostarczania informacji 
tekstowej i obrazowej on-line z komputerowych baz da-
nych, Usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu 
za pomocą sieci komputerowej dostępu do zasobów mu-
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów, Usługi telekomuni-
kacyjne obejmujące dostęp za pomocą sieci komputerowej 
do platform konkursowych on-line.

(210) 531180 (220) 2021 07 05
(731) CX-80 POLSKA, AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA 

SPÓŁKA JAWNA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) RIFLECX
(510), (511) 4 Smary, Smary syntetyczne, Smary penetru-
jące, Smary uniwersalne, Smary wysokociśnieniowe, Smary 
grafitowe, Smary stałe, Oleje smarowe [smary przemysłowe], 
Grafit smarujący, Smary w sprayu, Smary pochodzenia synte-
tycznego, Smary penetrujące korozje, Smary do broni, Smary 
syntetyczne w aerozolu, Smary o właściwościach czyszczą-
cych, Smary w postaci olejów, Oleje i tłuszcze przemysłowe, 
smary.

(210) 531182 (220) 2021 07 05
(731) ROŻKO KRZYSZTOF KRZYSZTOF ROŻKO 

I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.02.03, 29.01.01
(510), (511) 36 Usługi konsultingowe oraz doradztwo 
w sprawach finansowych, usługi konsultingowe oraz do-
radztwo w zakresie ustanawiania instytucji finansowych, 
konsultacje finansowe, analizy finansowe, usługi dotyczące 
zarządzania finansami, 45 Doradztwo w sprawach prawnych, 
usługi prawne i usługi reprezentacji prawnej, poszukiwania 
prawne, doradztwo prawne i konsultingowe w sprawach 
gospodarczych i majątkowych.

(210) 531217 (220) 2021 07 06
(731) CREAM PROFESJONALNE TECHNOLOGIE 

SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREAM

(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny do formowania chleba, Maszyny kuchenne, 
elektryczne, Maszyny do produkcji wyrobów cukierniczych, 
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Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Maszy-
ny do przygotowywania żywności [przemysłowej], Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Krajalnice do chleba [maszy-
ny], Ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], Krajalnice 
do chleba [maszyny], Maszyny do produkcji wyrobów cu-
kierniczych, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Mieszalniki 
dla przemysłu spożywczego [maszyny], Maszyny do przy-
gotowywania żywności [elektryczne, kuchenne], inne niż 
do gotowania, Maszyny elektryczne do użytku przy przyrzą-
dzaniu żywności, Elektryczne maszyny do nadawania ciastu 
okrągłej formy, Elektryczne noże do chleba, 11 Urządzenia 
do pieczenia chleba, Elektryczne urządzenia do pieczenia 
chleba, Maszyny do produkcji chleba do celów przemysło-
wych, Maszyny chłodnicze, Piekarniki do pieczenia żywności 
do użytku komercyjnego, 40 Przetwarzanie żywności i na-
pojów, Wypiek chleba na zamówienie, Montowanie produk-
tów dla osób trzecich, Mrożenie żywności, Usługi konserwa-
cji żywności.

(210) 531221 (220) 2021 07 06
(731) CREAM PROFESJONALNE TECHNOLOGIE 

SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowny)
(540) CREAM Profesjonalne Technologie Spożywcze
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny do formowania chleba, Maszyny kuchenne, 
elektryczne, Maszyny do produkcji wyrobów cukierniczych, 
Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Maszy-
ny do przygotowywania żywności [przemysłowej], Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Krajalnice do chleba [maszy-
ny], Ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], Krajalnice 
do chleba [maszyny], Maszyny do produkcji wyrobów cu-
kierniczych, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Mieszalniki 
dla przemysłu spożywczego [maszyny], Maszyny do przy-
gotowywania żywności [elektryczne, kuchenne], inne niż 
do gotowania, Maszyny elektryczne do użytku przy przyrzą-
dzaniu żywności, Elektryczne maszyny do nadawania ciastu 
okrągłej formy, Elektryczne noże do chleba, 11 Urządzenia 
do pieczenia chleba, Elektryczne urządzenia do pieczenia 
chleba, Maszyny do produkcji chleba do celów przemysło-
wych, Maszyny chłodnicze, Piekarniki do pieczenia żywności 
do użytku komercyjnego, 40 Przetwarzanie żywności i na-
pojów, Wypiek chleba na zamówienie, Montowanie produk-
tów dla osób trzecich, Mrożenie żywności, Usługi konserwa-
cji żywności.

(210) 531261 (220) 2021 07 07
(731) OFFICE4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  C CENTRAL WARSAW

(531) 26.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi wirtualnego biura polegające 
na wynajmie adresu oraz obsłudze korespondencji klien-
tów, Doradztwo księgowe, księgowość, rachunkowość, 
wystawianie dokumentów, kadry, płace, przygotowanie 
listy płac, doradztwo ekonomiczne i doradztwo organiza-

cyjne, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie mar-
ketingu biznesowego, doradztwo handlowe w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami 
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo 
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo z zakresu księ-
gowości, Doradztwo i informacja dotycząca rachunko-
wości, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, Zarządzanie biurami działal-
ności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w za-
kresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, Pla-
nowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Usługi w zakresie procesów związa-
nych z deklaracjami podatkowymi, Usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Planowanie spotkań biznesowych, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z pla-
nowaniem biznesowym, Doradztwo w zakresie public re-
lations, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo w za-
kresie zarządzania marketingowego, Doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie tożsamości 
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie segmentacji 
rynku, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, Księgowanie kosztów, Anali-
zy kosztów, Usługi w zakresie oceny kosztów, Wynajmo-
wanie maszyn i urządzeń dla biura, Pomoc w tworzeniu 
i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych 
wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, po-
moc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw przemysłowych, Sporządzanie bilansów, 
analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania mar-
ketingowe, sporządzanie biznes planów, badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, wywiad gospodarczy, 
Usługi konsultingowe, Usługi w zakresie kontrolingu, Usłu-
gi w zakresie zarządzania projektami, Obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, 36 Wynajem pomieszczeń biuro-
wych, Wynajem biur do coworkingu, Usługi w zakresie 
dotacji finansowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo 
finansowe związane z pożyczkami, Doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, Doradztwo finansowe 
dotyczące podatków, Doradztwo finansowe i usługi kon-
sultingu finansowego, Doradztwo finansowe w zakresie 
podatków, Informowania finansowego, Analizy finanso-
we, Usługi finansowo-księgowe, pośrednictwo finansowe, 
Leasing finansowy.

(210) 531319 (220) 2021 07 08
(731) MPM AGD SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORA
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(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 7 Odkurzacze, Odkurzacze elektryczne, Odku-
rzacze nieelektryczne, Akcesoria do odkurzaczy, Odkurza-
cze bezprzewodowe, Odkurzacze roboty, Roboty do czysz-
czenia podłóg [odkurzania], Zamiatarki elektryczne, Torby 
do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Urządzenia elektryczne 
do prania dywanów, Froterki do parkietów elektryczne.

(210) 531358 (220) 2021 07 09
(731) KOSMETYKI DLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) piesiomyjka

(531) 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne dla zwierząt, Wyroby 
perfumeryjne dla zwierząt, Preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do kąpieli i do mycia 
dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, Odżywki dla zwierząt, 
Preparaty do pielęgnacji futra i sierści zwierząt, Farby do ko-
loryzowania futra i sierści zwierząt, Lakiery do futer i sierści 
zwierząt, Mydła, Mydła w płynie, Aerozole pielęgnujące dla 
zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Odświeżacze oddechu 
dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt.

(210) 531400 (220) 2021 07 12
(731) SUKIENNIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE COSMOS, 
Halinów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cosmos

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Maski ochronne [modna odzież], Maski 
ochronne [odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usłu-
gi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akce-
soriów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związa-

ne z następującymi produktami: maski ochronne [modna 
odzież], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: maski ochronne [modna odzież], Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: maski ochronne [modna odzież], Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: maski ochronne [modna odzież], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: maski ochronne [modna odzież], Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą telezakupów związane z następującymi 
produktami: maski ochronne [modna odzież], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
ski ochronne [odzież], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: maski ochronne [odzież], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: maski ochronne [odzież], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: maski ochronne [odzież], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: maski ochronne [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą telezakupów związane z następującymi produk-
tami: maski ochronne [odzież], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
telezakupów związane z następującymi produktami: części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obuwie, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: obuwie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą telezakupów związane z nastę-
pującymi produktami: obuwie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odzież, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów zwią-
zane z następującymi produktami: odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
odzież, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: odzież, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą telezakupów związane z następującymi 
produktami: odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: nakrycia 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: nakrycia głowy, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą telezakupów 
związane z następującymi produktami: nakrycia głowy.

(210) 531500 (220) 2021 07 12
(731) DOCTOR CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DC DOCTOR CLASSIC

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.

(210) 531501 (220) 2021 07 12
(731) DOCTOR CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiszyn
(540) (znak słowny)
(540) DOCTOR CLASSIC
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.

(210) 531510 (220) 2021 07 13
(731) KINOGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 16.03.05
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Broszury drukowane, Druko-
wane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, 
Plakaty reklamowe, Publikacje drukowane, Reklamy drukowa-
ne, 35 Analiza w zakresie marketingu, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo 
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący promocji, Mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, Ocena statystyczna 
danych marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowadzenie pro-
mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Pla-
nowanie strategii marketingowych, Porady w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 
marketingowego, Produkcja reklam kinowych, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Prowadzenie badań marketingowych, Reklama i marketing, 
Reklamy kinowe, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie re-
klamy, marketingu i publicity, Rozwój planu marketingowego, 
Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Usługi ba-
dawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe, 
Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audio-
wizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone ka-
nałów łącznościowych, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi w zakresie marketingu produktów, Wynajmo-
wanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do pre-

zentacji marketingowych, 40 Drukowanie cyfrowo przechowy-
wanych obrazów i zdjęć, Drukowanie, na zamówienie, nazw 
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyj-
nych i reklamowych, Drukowanie reklam, Drukowanie zdjęć,  
41 Doradztwo zawodowe, Kina, Nauczanie indywidualne, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, 
Pokazy filmów kinowych, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Usługi 
informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, 
Usługi kinowe, Usługi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe 
w formie przedstawień kinowych, Usługi w zakresie oświaty  
[nauczanie], 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 531517 (220) 2021 07 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO 

HANDLOWE STANLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STANLAB

(531) 27.05.01, 29.01.02, 24.09.02
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle, 
pracach badawczych, fotografii, rolnictwie, ogrodnictwie, 
leśnictwie, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Nawozy 
sztuczne, Środki do hartowania i lutowania, Produkty chemicz-
ne do konserwowania artykułów żywnościowych, Substancje 
garbujące, 2 Żywice naturalne, Barwniki, Wykończenia podłóg 
drewnianych, 3 Środki wybielające, Środki do czyszczenia, 
Środki do polerowania, Środki do szorowania, Środki do ście-
rania, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Odżywcze 
suplementy diety, 9 Pipety laboratoryjne, 17 Mika, 19 Sklejka, 
Drewno obrobione, Drewno budowlane, Drewniane forniry, 
Dźwigary niemetalowe, Elementy budowlane niemetalowe, 
20 Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do me-
bli, 22 Plandeki, 30 Przyprawy, 39 Transport, Pakowanie towa-
rów, Składowanie towarów, 40 Obróbka drewna.

(210) 531532 (220) 2021 07 13
(731) ZAKRZEWSKI MAREK ZBIGNIEW BEEF-MAREK, 

Zakrzewo-Zalesie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEEF-MAREK
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.04, 03.04.23
(510), (511) 18 Skóry bydlęce, Skóry zwierzęce, 29 Podroby, 
Szarpana wołowina, Siekana wołowina peklowana, Woło-
wina, Wołowina gotowa do spożycia, Smalec, Mięso i wę-
dliny, 31 Zwierzęta żywe, 35 Usługi pośrednictwa w handlu, 
40 Ubój, Ubój zwierząt, Ubój zwierząt gospodarskich, Prowa-
dzenie uboju.

(210) 531536 (220) 2021 07 14
(731) DOBIJA ŁUKASZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIDDEN HERO H H HIDDENHERO.

(531) 21.03.13, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Bermudy (szor-
ty), Bandany, Odzież, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzki, Bluzy polarowe, Bluzy sporto-
we, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Długie 
kurtki, Długie luźne stroje, Długie kimona (nagagi), Dresy 
wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], Dolne części 
ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dżinsy, Garnitury, Garni-
tury w sportowym stylu, Getry, Golfy, Grube kurtki, Kamizel-
ki [bezrękawniki], Kamizelki, Kamizelki puchowe, Kąpielowe 
kostiumy, Kaptury [odzież], Kąpielówki, Chusty na głowę, 
Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez dasz-
ków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako 
nakrycia głowy, Czapki sportowe, Daszki przeciwsłoneczne, 
Kominiarki, Kaszkiety, Kaptury, Termoaktywne nakrycia gło-
wy, Szale-tuby, Skórzane nakrycia głowy, Sportowe nakry-
cia głowy [inne niż kaski], Opaski na głowę [odzież], Opaski 
na głowę, Opaski przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciw-
potne na głowę, Buty do boksu, Buty do jazdy na rowerze, 
Buty do koszykówki, Buty do prowadzenia samochodu, Buty 
do snowboardu, Buty do trekkingu, Buty do wspinaczki, Buty 
dziecięce, Buty lekkoatletyczne, Buty motocyklowe, Buty 
na rzepy, Buty robocze, Buty sportowe, Buty sznurowane, 
Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty trenin-
gowe [obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], 
Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty zimowe, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Korki do butów piłkarskich, 
Narciarskie buty, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego 
użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla 
kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do celów rekreacji, 
Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do wspinaczki, 
Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie lek-
koatletyczne, Obuwie męskie i damskie, Obuwie piłkarskie, 
Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekre-
acyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wspi-
naczkowe, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], 
Odzież gimnastyczna, Odzież treningowa, Pantofle kąpielo-
we, Sandały, Sandały damskie, Sandały i buty plażowe, San-
dały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały w stylu japońskim 
(zori), Śniegowce, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], 
Torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich, Te-
nisówki [obuwie], Tenisówki, Akcesoria na szyję, Bandany 
na szyję, Bermudy, Bikini, Bojówki, Chusty [odzież], Ciepłe 

kurtki robocze, Dzianina [odzież], Eleganckie spodnie, Garni-
tury damskie, Garnitury męskie, Golfy [odzież], Grube płasz-
cze, Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kamizelki pikowa-
ne, Kamizelki skórzane, Kamizelki z polaru, Kimona, Kimona 
do karate, Kimona japońskie, Kombinezony, Kombinezony 
damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony do latania, 
Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony do snowbo-
ardu, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony narciar-
skie, Kombinezony narciarskie do zawodów, Kombinezony 
[odzież], Kombinezony piankowe, Kombinezony piankowe 
dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe do nart 
wodnych i sportów podwodnych, Kombinezony piankowe 
do surfingu, Kombinezony piankowe do sportów wodnych 
powierzchniowych, Kombinezony piankowe do windsurfin-
gu, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony pucho-
we, Kombinezony zimowe, Kominiarki narciarskie, Komplety 
do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Kom-
plety koszulek i spodenek, Komplety narciarskie, Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórzane, Komplety 
sportowe, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpie-
lowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, 
Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla męż-
czyzn, Koszule, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, 
Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule niezapięte 
pod szyją, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochłania-
jące wilgoć, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, 
Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszu-
le z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule zapinane, 
Koszule z golfem, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, 
32 Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Syropy 
do napojów, Syropy do lemoniad, Koncentraty do sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporzą-
dzania napojów owocowych, Preparaty do produkcji wody 
gazowanej, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazo-
wane, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowy gazowany napój im-
birowy, Cola, Gazowany napój cytrynowy (o lekko gorzkim 
smaku), Lemoniada, Napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, Napoje na bazie coli, Napoje typu kola [napoje bez-
alkoholowe], Soki gazowane, Toniki [napoje nielecznicze], 
Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Napoje orzeźwiające, Soki owo-
cowe [napoje], Soki warzywne [napoje], Gazowana woda 
mineralna, Wody mineralne [napoje], Napoje funkcjonalne 
na bazie wody, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty 
z herbaty, Oczyszczona woda pitna, Preparaty do produkcji 
wody gazowanej, Smakowa woda mineralna, Woda aroma-
tyzowana, Woda destylowana do picia, Woda gazowana, 
Woda litowa, Woda kokosowa jako napój, Woda gazowana 
[woda sodowa], Woda mineralizowana [napoje], Woda mine-
ralna, Woda [napoje], Woda mineralna [napoje], Woda niega-
zowana, Woda pitna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna 
z witaminami, Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 
Woda wzbogacona odżywczo, Woda z lodowca, Woda źró-
dlana, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody mineralne 
i gazowane, Wody mineralne (nielecznicze), Wody o smaku 
owocowym, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie so-
ków owocowych, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej 
zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izotoniczne, Na-
poje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje mrożo-
ne na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
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Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje prote-
inowe, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje zawierające witaminy, 
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Sorbety [napoje], Ser-
watka [napoje], Tonik zawierający chininę, Sorbety w postaci 
napojów, Woda, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 531571 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marrion Hotel
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie fit-
nessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji dotyczących 
sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych 
[fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi szkoleniowe 
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, treningu 
fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym za pomocą 
portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, 
Udostępnianie pływalni, Organizowanie, prowadzenie i obsłu-
ga konferencji, kongresów, wystaw, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, warsztatów szkoleniowych, Informacja o rekreacji 
i wypoczynku, Informacja o rozrywce, Rozrywka, Planowanie, 
organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych, imprez 
kulturalnych, imprez edukacyjnych, imprez okolicznościowych, 
imprez artystycznych, imprez tanecznych, imprez muzycznych, 
imprez rozrywkowych, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, 
Usługi gier świadczone on-line, Produkcja nagrań audio i video, 
Produkcja multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompo-
zycji muzycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja 
filmów innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja 
programów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż re-
klamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 
Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, audio-wizu-
alnych i muzycznych oraz plików i programów multimedial-
nych na portalach i stronach internetowych, Usługi tłumaczy, 
43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług przez hotele, Informacja 
hotelowa, Udostępnianie informacji on-line dotyczących rezer-
wacji hotelowych, Elektroniczne usługi informacyjne związane 
z hotelami, Przedstawianie informacji dotyczących hoteli za po-
średnictwem strony internetowej, Informacja o usługach restau-
racyjnych, Organizowanie posiłków w hotelach, Usługi restau-
racji hotelowych, Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posił-
ków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, 
Kafeterie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringowe, 
Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żyw-
ność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Usługi 
w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradztwo ku-
linarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjal-
ne okazje, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie dermatologii estetycznej 
i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi spa, Usługi saun, Aro-
materapia, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie 
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, Fizjoterapia, Konsultacje w dzie-
dzinie żywienia, Planowanie i nadzorowanie diety.

(210) 531573 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marrionn Warsaw Hotel
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakre-
sie fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji 
dotyczących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, 
ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-
-line, Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycz-
nych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Udostęp-
nianie sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie pły-
walni, Organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, 
kongresów, wystaw, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
warsztatów szkoleniowych, Informacja o rekreacji i wypo-
czynku, Informacja o rozrywce, Rozrywka, Planowanie, or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez sportowych, imprez 
kulturalnych, imprez edukacyjnych, imprez okoliczno-
ściowych, imprez artystycznych, imprez tanecznych, im-
prez muzycznych, imprez rozrywkowych, Kasyna, Usługi 
świadczone przez kasyna, Usługi gier świadczone on-line, 
Produkcja nagrań audio i video, Produkcja multimedial-
na, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji muzycznych, 
Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów innych 
niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja progra-
mów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów in-
nych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie utworów tekstowych, 
wizualnych, audio-wizualnych i muzycznych oraz plików 
i programów multimedialnych na portalach i stronach 
internetowych, Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, 
Świadczenie usług przez hotele, Informacja hotelowa, 
Udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji 
hotelowych, Elektroniczne usługi informacyjne związane 
z hotelami, Przedstawianie informacji dotyczących hoteli 
za pośrednictwem strony internetowej, Informacja o usłu-
gach restauracyjnych, Organizowanie posiłków w hote-
lach, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafeterie, Herbaciar-
nie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringowe, 
Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywno-
ści, Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, 
Doradztwo kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczy-
stości towarzyskie na specjalne okazje, 44 Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, 
Usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, 
Zabiegi kosmetyczne, Usługi spa, Usługi saun, Aromate-
rapia, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie 
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Fizjoterapia, Kon-
sultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie i nadzorowa-
nie diety.

(210) 531575 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Marrionn
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji doty-
czących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń 
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym 
za pomocą portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, Udostępnianie pływalni, Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 
Informacja o rekreacji i wypoczynku, Informacja o rozrywce, 
Rozrywka, Planowanie, organizacja i przeprowadzanie im-
prez sportowych, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, 
imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, imprez 
tanecznych, imprez muzycznych, imprez rozrywkowych, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi gier świad-
czone on-line, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja 
multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji mu-
zycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja pro-
gramów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych i muzycznych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług 
przez hotele, Informacja hotelowa, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Informacja o usługach restauracyjnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafe-
terie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringo-
we, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradz-
two kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
spa, Usługi saun, Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Fizjoterapia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety.

(210) 531577 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marrion Warsaw Hotel
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji doty-
czących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń 
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line Usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym 

za pomocą portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, Udostępnianie pływalni, Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 
Informacja o rekreacji i wypoczynku, Informacja o rozrywce, 
Rozrywka, Planowanie, organizacja i przeprowadzanie im-
prez sportowych, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, 
imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, imprez 
tanecznych, imprez muzycznych, imprez rozrywkowych, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi gier świad-
czone on-line, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja 
multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji mu-
zycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja pro-
gramów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych i muzycznych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług 
przez hotele, Informacja hotelowa, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Informacja o usługach restauracyjnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafe-
terie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringo-
we, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradz-
two kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
spa, Usługi saun, Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Fizjoterapia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety.

(210) 531579 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marrion
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji doty-
czących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń 
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym 
za pomocą portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, Udostępnianie pływalni, Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 
Informacja o rekreacji i wypoczynku, Informacja o rozrywce, 
Rozrywka, Planowanie, organizacja i przeprowadzanie im-
prez sportowych, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, 
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imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, imprez 
tanecznych, imprez muzycznych, imprez rozrywkowych, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi gier świad-
czone on-line, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja 
multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji mu-
zycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja pro-
gramów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych i muzycznych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług 
przez hotele, Informacja hotelowa, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Informacja o usługach restauracyjnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafe-
terie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringo-
we, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradz-
two kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
spa, Usługi saun, Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Fizjoterapia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety.

(210) 531580 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marionn Hotel
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji doty-
czących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń 
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym 
za pomocą portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, Udostępnianie pływalni, Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 
Informacja o rekreacji i wypoczynku, Informacja o rozrywce, 
Rozrywka, Planowanie, organizacja i przeprowadzanie im-
prez sportowych, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, 
imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, imprez 
tanecznych, imprez muzycznych, imprez rozrywkowych, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi gier świad-
czone on-line, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja 
multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji mu-
zycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja pro-

gramów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych i muzycznych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług 
przez hotele, Informacja hotelowa, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Informacja o usługach restauracyjnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafe-
terie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringo-
we, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradz-
two kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, 44  Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
spa, Usługi saun, Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Fizjoterapia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety.

(210) 531581 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marrionn Hotel
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji doty-
czących sprawności fizycznej, treningu Fizycznego, ćwiczeń 
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym 
za pomocą portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, Udostępnianie pływalni, Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 
Informacja o rekreacji i wypoczynku, Informacja o rozrywce, 
Rozrywka, Planowanie, organizacja i przeprowadzanie im-
prez sportowych, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, 
imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, imprez 
tanecznych, imprez muzycznych, imprez rozrywkowych, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi gier świad-
czone on-line, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja 
multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji mu-
zycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja pro-
gramów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych i muzycznych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
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Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług 
przez hotele, Informacja hotelowa, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Informacja o usługach restauracyjnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafe-
terie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringo-
we, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradz-
two kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, 44  Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
spa, Usługi saun, Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Fizjoterapia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety.

(210) 531582 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marionn Warsaw Hotel
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji doty-
czących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń 
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness], w tym 
za pomocą portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, Udostępnianie pływalni, Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 
Informacja o rekreacji i wypoczynku, Informacja o rozrywce, 
Rozrywka, Planowanie, organizacja i przeprowadzanie im-
prez sportowych, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, 
imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, imprez 
tanecznych, imprez muzycznych, imprez rozrywkowych, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi gier świad-
czone on-line, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja 
multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji mu-
zycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja pro-
gramów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych i muzycznych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług 
przez hotele, Informacja hotelowa, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Informacja o usługach restauracyjnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracji hotelowych, 

Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafe-
terie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringo-
we, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradz-
two kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
spa, Usługi saun, Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Fizjoterapia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety.

(210) 531588 (220) 2021 07 15
(731) LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marionn
(510), (511) 41 Usługi siłowni, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Usługi trenerskie, Udostępnianie informacji doty-
czących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń 
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym 
za pomocą portalu on-line, Udostępnianie sprzętu do ćwi-
czeń i fitnessu, Udostępnianie pływalni, Organizowanie, 
prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów szkoleniowych, 
Informacja o rekreacji i wypoczynku, Informacja o rozrywce, 
Rozrywka, Planowanie, organizacja i przeprowadzanie im-
prez sportowych, imprez kulturalnych, imprez edukacyjnych, 
imprez okolicznościowych, imprez artystycznych, imprez 
tanecznych, imprez muzycznych, imprez rozrywkowych, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi gier świad-
czone on-line, Produkcja nagrań audio i video, Produkcja 
multimedialna, Usługi fotograficzne, Usługi kompozycji mu-
zycznych, Producenckie usługi muzyczne, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Nagrywanie, montaż i produkcja pro-
gramów radiowych, telewizyjnych i filmów, Usługi pokazów 
multimedialnych, Użytkowanie sal kinowych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinowego, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych i muzycznych oraz plików i programów 
multimedialnych na portalach i stronach internetowych, 
Usługi tłumaczy, 43 Usługi hotelowe, Świadczenie usług 
przez hotele, Informacja hotelowa, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, Elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Informacja o usługach restauracyjnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi barowe, Puby, Kawiarnie, Kafe-
terie, Herbaciarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu, Hotelowe usługi cateringo-
we, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego 
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żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
Usługi w zakresie bankietów i przyjęć okazjonalnych, Doradz-
two kulinarne, Usługi doradców w zakresie win, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie derma-
tologii estetycznej i leczniczej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
spa, Usługi saun, Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Fizjoterapia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Planowanie 
i nadzorowanie diety.

(210) 531652 (220) 2021 07 17
(731) SŁYSZEWSKI DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE ELEK, Dobrzyniewo Duże
(540) (znak słowny)
(540) PAPA PASTA
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania.

(210) 531665 (220) 2021 07 19
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA LAVENDER ESSENCE
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

(210) 531686 (220) 2021 07 16
(731) ZHUGE ZIHAO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WUSHI Chinese Academy

(531) 28.03.99, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych, tłumaczenia, 
usługi tłumaczy.

(210) 531689 (220) 2021 07 16
(731) MASURIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) MASURIA GROUP
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Ubezpieczenia samochodo-
we, Ubezpieczenia podróżne, Organizowanie ubezpieczenia, 
Agencje ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia od wypadków, 
Ubezpieczenia na życie, Usługi zarządzania ubezpieczenia-
mi, Administracja w zakresie ubezpieczeń, Ubezpieczenia  
(Doradztwo w sprawach -), Ubezpieczenia (Informacje w spra-
wach -), Usługi ubezpieczeniowe dotyczące łodzi, Usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Wyceny dla celów ubez-
pieczeniowych, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpie-
czeń, Ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, Wy-
ceny finansowe dla celów ubezpieczenia, Gwarancje, eksper-
tyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi finansowe świadczone 

przez firmy ubezpieczeniowe, Usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe, Leasing finansowy, Świadczenie 
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Agencje ubezpieczeniowe.

(210) 531690 (220) 2021 07 16
(731) HoppyGo s.r.o., Holešovice, CZ
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Aplika-
cje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Platformy oprogramowa-
nia komputerowego, nagrane lub do pobrania, Interfejsy 
komputerowe, 39 Transport, Dostarczanie wiadomości, 
Rezerwacja transportu, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, Wypoży-
czanie samochodów wyścigowych, Wynajem samocho-
dów, Udzielanie informacji o wynajmowanych samocho-
dach, Wypożyczanie pojazdów, Usługi transportu samocho-
dami silnikowymi, Usługi carsharingu, Transport pasażerski, 
Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży.

(210) 531702 (220) 2021 07 19
(731) PIETRAS WERONIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verka Design

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Doradztwo projektowe, Grafika artystyczna, 
Dostarczanie informacji na temat usług w zakresie projek-
towania mody, Projektowanie akcesoriów mody, Projek-
towanie biżuterii, Projektowanie dodatków odzieżowych, 
Projektowanie mody, Projektowanie na rzecz osób trzecich 
w dziedzinie odzieży, Projektowanie nakryć głowy, Projek-
towanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 531716 (220) 2021 07 19
(731) FRYCZ OLGA BLUENESS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pani Wstyd
(510), (511) 9 Ebook, audiobook, 16 Książki dla dzieci, 
książki do rysowania, pocztówki, 35 Prowadzenie sklepów 
internetowych z akcesoriami dla dzieci w tym z zabawka-
mi, tekstyliami, książkami, nosidełkami, poduszkami, ple-
cakami.

(210) 531720 (220) 2021 07 19
(731) FRYCZ OLGA BLUENESS, Warszawa
(540) (znak słowny)



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT38/2021

(540) Pani Duma
(510), (511) 9 Ebook, audiobook, 16 Książki dla dzieci, książki 
do rysowania, pocztówki, 35 Prowadzenie sklepów interne-
towych z akcesoriami dla dzieci w tym z zabawkami, teksty-
liami, książkami, nosidełkami, poduszkami, plecakami.

(210) 531722 (220) 2021 07 19
(731) FRYCZ OLGA BLUENESS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pan Gniew
(510), (511) 9 Ebook, audiobook, 16 Książki dla dzieci, książki 
do rysowania, pocztówki, 35 Prowadzenie sklepów interne-
towych z akcesoriami dla dzieci w tym z zabawkami, teksty-
liami, książkami, nosidełkami, poduszkami, plecakami.

(210) 531732 (220) 2021 07 19
(731) Q100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYLKO OD LOKALNYCH ROLNIKÓW FARMY 

ROZTOCZA

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso świeże, Szynka, Kiełbasy, Drób, Dzi-
czyzna, Galarety mięsne, Golonka, Flaki, Kaszanka, Mięsa 
wędzone, Mięso gotowane, Mięso i wyroby mięsne, Mięso 
i wędliny, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso pieczone, 
Mięso mrożone, Paczkowane mięso, Pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Przetworzone produkty mięsne, Suszone 
mięso, Wędliny, Wieprzowina, Wołowina, Pasztet mięsny, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Warzywa 
przetworzone, Przeciery warzywne, Pasztet warzywny, Pa-
sty warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Warzywne pa-
sty do smarowania, Pasty do smarowania na bazie warzyw, 
Galareta, Jogurt, Masło, Mleko, Napoje mleczne, Napoje 
na bazie mleka, Napoje na bazie jogurtu, Śmietana, Produkty 
serowarskie, Jaja, Oleje jadalne, Tłuszcze zwierzęce do celów 
spożywczych, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, 
Grzyby konserwowane, Mieszanki warzywne, Nasiona jadal-
ne, Owoce przetworzone, Produkty z suszonych owoców, 
Przetwory owocowe [dżemy], Warzywa marynowane, Wa-
rzywa suszone, Galaretki, Owocowe pasty do smarowania, 
Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie sera, Przekąski 
na bazie warzyw, Przekąski na bazie owoców, Zupy, 30 Suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, Przekąski na bazie zbóż, Pi-
kantne sosy, czatnej i pasty, Sosy, Zioła przetworzone, Zioła 
suszone, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Wyroby piekarnicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich 
towarów jak: mięso świeże, szynka, kiełbasy, drób, dziczyzna, 
galarety mięsne, golonka, flaki, kaszanka, mięsa wędzone, 
mięso gotowane, mięso i wyroby mięsne, mięso i wędli-
ny, mięso mielone [mięso siekane], mięso pieczone, mięso 
mrożone, paczkowane mięso, pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), przetworzone produkty mięsne, suszone mięso, wę-
dliny, wieprzowina, wołowina, pasztet mięsny, gotowe dania 
warzywne, gotowe dania z mięsa, warzywa przetworzone, 
przeciery warzywne, pasztet warzywny, pasty warzywne, 

gotowe produkty z warzyw, warzywne pasty do smarowa-
nia, pasty do smarowania na bazie warzyw, galareta, jogurt, 
masło, mleko, napoje mleczne, napoje na bazie mleka, napo-
je na bazie jogurtu, śmietana, produkty serowarskie, jaja, ole-
je jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, chipsy 
na bazie warzyw, chipsy owocowe, grzyby konserwowane, 
mieszanki warzywne, nasiona jadalne, owoce przetworzone, 
produkty z suszonych owoców, przetwory owocowe [dże-
my], warzywa marynowane, warzywa suszone, galaretki, 
owocowe pasty do smarowania, przekąski na bazie mięsa, 
przekąski na bazie sera, przekąski na bazie warzyw, przeką-
ski na bazie owoców, zupy, suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, przekąski na bazie zbóż, pikantne sosy, czatnej i pa-
sty, sosy, zioła przetworzone, zioła suszone, chleb, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby piekarnicze.

(210) 531733 (220) 2021 07 19
(731) LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Analizy 
kosztów, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie I rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron 
internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Profi-
lowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketin-
gowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów do celów 
handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi relacji z me-
diami, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za-
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
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Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wynajem cza-
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych.

(210) 531737 (220) 2021 07 19
(731) LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Analizy 
kosztów, Badania biznesowe, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności 
gospodarczej, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marke-
ting ukierunkowany, Negocjowanie I rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron interne-
towych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów do celów handlowych lub rekla-
mowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunika-
cyjnych dla osób trzecich, Usługi relacji z mediami, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych.

(210) 531741 (220) 2021 07 19
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Dentino

(531) 02.09.10, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne do pielęgnacji jamy 
ustne, Pasta do zębów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Środki do czyszczenia zębów, Preparaty wybie-
lające do zębów, Profesjonalny zestaw do wybielania zębów 
zawierający środek wybielający, 5 Preparaty do higieny jamy 
ustnej [lecznicze], Leki do celów stomatologicznych, Lecz-
nicze pasty do zębów, Lecznicze środki do pielęgnacji jamy 
ustnej, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lakier den-
tystyczny, wosk dentystyczny, 21 Artykuły do czyszczenia 
zębów, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Nici dentystyczne.

(210) 531743 (220) 2021 07 19
(731) INTERNET MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) megafanpage.pl Twoja agencja Social Media

(531) 24.17.08, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Analizy kosztów, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności go-
spodarczej, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych 
do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierun-
kowany, Negocjowanie I rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów 
reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
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„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie re-
klam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów re-
klamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi relacji z mediami, 
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie 
wywiadu konkurencyjnego, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych.

(210) 531797 (220) 2021 07 21
(731) EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eko-Byś
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Transport, 
Usługi przewozu, Usługi nawigacji transportem, Usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie 
i składowanie towarów, 40 Recykling i uzdatnianie odpadów, 
Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, 
Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Niszczenie mate-
riałów tajnych, Obróbka betonu, Obróbka i przetwarzanie pa-
pieru, Obróbka i recykling opakowań, Przetwarzanie tworzyw 
sztucznych, Usługi niszczenia dokumentów, Usługi niszczenia 
dysków twardych, 44 Niszczenie chwastów, Pielęgnacja ogro-
dów, Usługi koszenia trawników, Usługi niszczenia chwastów.

(210) 531801 (220) 2021 07 20
(731) JACZEWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beetle Valley

(531) 03.13.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Plecaki, 25 Odzież.

(210) 531826 (220) 2021 07 20
(731) MICHALSKI PRZEMYSŁAW PPHU,  

Dąbrówka Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HM

(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, promocja i sprzedaż detaliczna, 
hurtowa, przy pomocy katalogów przesyłanych pocztą lub 
środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez stro-
ny internetowe towarów i usług, związanych z działalnością 
stajni wyścigowych oraz organizacją wydarzeń i imprez 
sportowych i rekreacyjnych, w tym odzieży sportowej, ak-
cesoriów i drobnego sprzętu sportowego oraz do rekreacji, 
gadżetów reklamowych, 41 Prowadzenie stajni wyścigo-
wych, Działalność zwiedzana z organizacją i prowadzeniem 
wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym: chronome-
traż imprez sportowych, informacja o imprezach sporto-
wych i rekreacji, Kultura fizyczna, Wynajem i udostępnianie 
obiektów i ośrodków sportowych i rekreacyjnych, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych, salonów gier i urządzeń do gier, 
Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wystaw, 
widowisk, konkursów, pokazów, zawodów sportowych, Wy-
pożyczanie sprzętu sportowego i do rekreacji, Usługi klu-
bów zdrowia (poprawianie kondycji fizycznej), zajęć fitness, 
oceny sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy stymulatorów, usłu-
gi trenerskie, usługi trenera osobistego, instruktaże, usługi 
prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, Usługi organizacji 
i prowadzenia obozów sportowych i wakacyjnych, Szkolenie 
i tresura zwierząt.

(210) 531830 (220) 2021 07 20
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŁĄKA SMAKU
(510), (511) 29 Oliwa, oleje jadalne.

(210) 531831 (220) 2021 07 20
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Vitanella Choki
(510), (511) 30 Płatki zbożowe, Płatki śniadaniowe, Muesli, 
Chrupki zbożowe, Przekąski zbożowe, Batony zbożowe, 
Owsianka, Zbożowe artykuły śniadaniowe.

(210) 531832 (220) 2021 07 20
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREMISTA

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 29 Zabielacz do kawy, Mleko w proszku, Śmie-
tanka w proszku do kawy.

(210) 531844 (220) 2021 07 20
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Vitanella Lupki
(510), (511) 30 Płatki zbożowe, Płatki śniadaniowe, Muesli, 
Chrupki zbożowe, Przekąski zbożowe, Batony zbożowe, 
Owsianka, Zbożowe artykuły śniadaniowe.
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(210) 531848 (220) 2021 07 21
(731) KOTIUSZKO MAREK B3, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINO GRONO.ART

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.02, 19.07.01, 
19.07.09, 01.15.15

(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja warsztatów, Warsztaty w celach 
kulturalnych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Administro-
wanie [organizacja] usługami rozrywkowymi.

(210) 531852 (220) 2021 07 22
(731) X FIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW NORMAL

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.14, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 
26.11.13, 26.03.23

(510), (511) 5 Majtki higieniczne, Majtki menstruacyjne, Pre-
paraty i artykuły higieniczne, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynen-
cję, Bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, Wkładki 
higieniczne, Pasy higieniczne, Podpaski higieniczne, Produk-
ty higieniczne dla kobiet, Pieluchomajtki dla osób cierpią-
cych na inkontynencję, Wkładki ochronne do majtek [artyku-
ły higieniczne], 25 Odzież, Bielizna, Bielizna osobista i nocna, 
Bielizna jednorazowa, Pieluchomajtki [odzież], Majtki, Piża-
my, Koszule nocne, Kostiumy kąpielowe, Odzież sportowa, 
Opaski na głowę, Apaszki, Bandany, Chustki na głowę, Chu-
sty [odzież], Jednorazowe pantofle domowe, Maski na oczy 
do spania, Pantofle domowe, Skarpety do spania, Szale, Szla-
froki, Wstawki do bielizny [części odzieży], Spodnie dresowe, 
Bluzy dresowe, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikowania broszur, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie literatury instrukta-
żowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Redagowanie tekstów pisanych, Udostęp-
nianie publikacji on-line, Nauczanie i szkolenia, Organizacja 
webinariów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi prezenta-
cji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Organizacja 
szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Zapewnianie szkoleń on-line, 

Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenie w zakresie 
higieny, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Kursy szkolenio-
we z zakresu zdrowia, Przygotowanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych lu-
dzi, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów.

(210) 531911 (220) 2021 07 21
(731) CZARNECKA MONIKA M&T BLINDS, Pułtusk
(540) (znak słowny)
(540) M&T blindS
(510), (511) 6 Rolety zewnętrzne metalowe, 19 Żaluzje (ze-
wnętrzne) niemetalowe i nietekstylne, 20 Poziome żaluzje 
wewnętrzne z lamelkami, Wewnętrzne papierowe żaluzje 
okienne, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Rolety we-
wnętrzne okienne, Rolety z plecionek drewnianych, 22 Ta-
śmy do żaluzji, Tekstylne żaluzje zewnętrzne, 24 Moskitiery.

(210) 531915 (220) 2021 07 23
(731) JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jantar Technologia korzyści

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, systemy informa-
tyczne, komputery i wyposażenie dla przetwarzania infor-
macji, urządzenia peryferyjne, drukarki, klawiatury, skanery, 
plotery, urządzenia wyświetlające (monitory), dyski, pamię-
ci, pióra elektroniczne, procesory, urządzenia do interko-
munikacji, interfejsy, modemy, cyfrowe aparaty i kamery 
fotograficzne, części zapasowe i osprzęt do: komputerów, 
drukarek, kas fiskalnych, urządzeń wyświetlających, kalkula-
tory, czytniki kodów kreskowych, programy komputerowe, 
profesjonalne programy użytkowe zarejestrowane na ta-
śmach, dyskach optycznych, dyskietkach magnetycznych, 
wideodyskach, na kartach i innych nośnikach, kasy fiskalne, 
telefony, telefaxy, telegrafy, urządzenia do: systemów tele-
komunikacyjnych, sieci komputerowych, abonenckich cen-
tral telefonicznych, systemów okablowania strukturalnego, 
systemów teleinformatycznych, 16 Papier do prowadzenia 
korespondencji i ksero kopiowania, etykiety, karty z kodami 
kreskowymi, 35 Organizowanie wystaw i targów w zakresie 
kodowania towarów, sprzętu komputerowego i programo-
wania komputerów, Pośrednictwo handlowe w zakresie 
komputerów, sieci komputerowych, telefonów i telekomu-
nikacji, Prowadzenie sklepu internetowego, 36  usługi finan-
sowe, 37 Instalowanie i serwisowanie: systemów telekomu-
nikacyjnych, sieci komputerowych, urządzeń komputero-
wych, abonenckich central telefonicznych, systemów oka-
blowania strukturalnego, systemów teleinformatycznych, 
40 Druk etykiet, druk opakowań, druk kodów paskowych, 
42 Projektowanie systemów informatycznych, wypożycza-
nie komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego.
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(210) 531945 (220) 2021 07 23
(731) MAKITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATYLDA SUPER GIRL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 
26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.18, 02.05.03, 02.05.05, 
02.05.23

(510), (511) 16 Materiały drukowane, Książki, Afisze, Plaka-
ty, Biuletyny informacyjne, Broszury, Kalendarze, Komiksy, 
25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie, Bielizna osobista, 28 Gry, 
Zabawki, Figurki do zabawy, Lalki, Misie pluszowe, Układanki 
(puzzle).

(210) 532041 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) łatwo i pysznie Culineo

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Ryby, Jaja, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby, Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
Buliony, Kostki bulionowe, Sałatki gotowe, Gotowe dania z mię-
sa, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski 
na bazie orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion, Przeką-
ski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie 
mięsa, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Zupy, Składniki do sporządzania zup, Zupy błyskawiczne, Mle-
ko, Nabiał i substytuty nabiału, Jogurty, Margaryna, Masło, Kefir, 
Mleczne produkty, Koktajle mleczne, Biały ser, Napoje mleczne, 
Napoje z jogurtu, Produkty serowarskie, Twaróg, napój sojowy, 
30 Kawa, Herbata, Kakao, Kawa nienaturalna, Cukier, miód, Me-
lasa, Sago, Tapioka, Mąka, Przekąski z produktów zbożowych, 
Batony zbożowe i energetyczne, Preparaty zbożowe, Płatki zbo-
żowe, Płatki śniadaniowe, Owsianka, Chleb, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Czekolada, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Ryż, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Chipsy, 
Sól, Musztarda, Przyprawy i dodatki smakowe, Mieszanki przy-
praw, Drożdże, Proszek do pieczenia, Ocet, Sosy [przyprawy], 
Sosy, Lód, Lody spożywcze, Sorbety, Dania na bazie ryżu, Dania 
gotowe zawierające makaron.

(210) 532042 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyszne Danie

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Dania gotowe na bazie mięsa lub ryb, 30 Da-
nia gotowe na bazie mąki lub ryżu, Kluski, Pierogi, Naleśniki.

(210) 532043 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Femina pure
(510), (511) 5 Wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, 
tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych.

(210) 532044 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHWYTAJ DZIEŃ Vitanella

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.07
(510), (511) 29 Ekstrakty mięsne, Jaja, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Mięso i wędliny, Ryby, Drób, Dziczyzna, Przetworzone 
owoce, Warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Buliony [gotowe], Sałatki gotowe, Gotowe dania 
z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie ziemniaków, 
Przekąski na bazie orzechów, Batony na bazie orzechów i na-
sion, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Prze-
kąski na bazie mięsa, Desery owocowe, Desery jogurtowe, 
Desery mleczne, Zupy, Składniki do sporządzania zup, Mle-
ko, Nabiał i substytuty nabiału, Jogurty, Margaryna, Masło. 
Kefir, Mleczne produkty, Koktajle mleczne, Biały ser, Napoje 
mleczne, Napoje z jogurtu, Produkty serowarskie, Twaróg, 
napój sojowy, 30 Ryż, Lody, Sól, Musztarda, Przyprawy, Kawa, 
Herbata, Kakao, Kawa nienaturalna, Sago, Tapioka, Mąka, Cu-
kier, miód, melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Ocet, Sosy 
[przyprawy], Sosy, Przekąski z produktów zbożowych, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Preparaty zbożowe, Mąka, Musli, 
Płatki śniadaniowe, Owsianka, Płatki jaglane, Wyroby cukier-
nicze, Czekolada, Lód, Lody spożywcze, Sorbety, Cukierki, ba-
tony i guma do żucia, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Dania 
na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające makaron, 32 Wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.
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(210) 532045 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Światowid Lavarto
(510), (511) 29 Sery żółte, twarogi, serki topione.

(210) 532049 (220) 2021 07 26
(731) DEMIANENKO ANASTASIIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 4 HANDS
(510), (511) 44 Manicure, pedicure, usługi kosmetyczne.

(210) 532050 (220) 2021 07 28
(731) VISLA-1913 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kantor 1913

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 Usługi z zakresu wymiany walut, Usługi z za-
kresu wymiany walut on-line.

(210) 532054 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) AMERIGO
(510), (511) 29 Ryby mrożone, Paluszki rybne, Gotowe dania 
z ryb.

(210) 532055 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vital FRESH Najlepsze smaki z natury

(531) 05.03.15, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Zupy i wywary, Ekstrak-
ty mięsne, Przetworzone produkty mięsne, Pasty mięsne, 
pasztety, smalec, Jaja i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Ryby, owoce morza i mięczaki, Pasty rybne i z owoców mo-
rza, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, Galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, Sałatki gotowe, Gotowe dania 
z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie ziemniaków, 
Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie mięsa, Desery 
owocowe, jogurtowe i mleczne, Mleko, nabiał i substytuty 

nabiału, produkty mleczne, Produkty serowarskie, 30 Ryż, 
Kasze, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kawa, herbata, ka-
kao i namiastki tych towarów, Mąka, Syropy i melasa, Ocet, 
sosy [przyprawy], sosy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Zboża, 
Przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i ener-
getyczne, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Czekolada, 
Desery, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, Wypieki, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Suche i świeże makaro-
ny, kluski i pierogi, Dania na bazie ryżu, dania gotowe zawie-
rające makaron, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, Cukry, naturalne 
słodziki, słodkie polewy i nadzienia, produkty pszczele, droż-
dże i zaczyny, Słodkie polewy i nadzienia, Ziarna przetwo-
rzone, skrobia i wyroby z tych towarów, Preparaty do piecze-
nia i drożdże, Dania gotowe i wytrawne przekąski, 31 Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Świeże 
owoce, warzywa, orzechy i zioła, Rośliny, Grzyby, Słód i zbo-
ża nieprzetworzone, Wodorosty spożywcze dla ludzi, Siemię 
lniane, Sezam jadalny, Świeże nasiona roślin strączkowych, 
32 Napoje owocowe, Wody, Soki, Aromatyzowane napoje 
gazowane, Napoje bezalkoholowe, Preparaty do produkcji 
napojów, Syropy do napojów, Napoje na bazie orzechów 
i soi, 35 Reklama, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Or-
ganizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, Usługi programów lojalnościowych dla 
celów handlowych promocyjnych i/lub reklamowych, Orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: mięso i wę-
dliny, Zupy i wywary, Ekstrakty mięsne, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Pasty mięsne, pasztety, smalec, Jaja i produkty 
z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, Ryby, owoce morza i mięczaki, 
Pasty rybne i z owoców morza, Przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
Sałatki gotowe, Gotowe dania z mięsa, Przekąski z owoców, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie orzechów, 
Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski 
na bazie mięsa, Desery owocowe, jogurtowe i mleczne, Mle-
ko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, Produkty 
serowarskie, Ryż, Kasze, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Mąka, Syropy 
i melasa, Ocet, sosy [przyprawy], sosy, Pikantne sosy, czatnej 
i pasty, Zboża, Przekąski z produktów zbożowych, batony 
zbożowe i energetyczne, Płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, Czekolada, Desery, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, 
Wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Su-
che i świeże makarony, kluski i pierogi, Dania na bazie ryżu, 
dania gotowe zawierające makaron, Ciasto do pieczenia, 
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowy-
wania, Cukry, naturalne słodziki, słodkie polewy i nadzie-
nia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, Słodkie polewy 
i nadzienia, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, Preparaty do pieczenia i drożdże, Dania gotowe 
i wytrawne przekąski, Płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, Świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, 
Rośliny, Grzyby, Słód i zboża nieprzetworzone, Wodorosty 
spożywcze dla ludzi, Siemię lniane, Sezam jadalny, Świeże 
nasiona roślin strączkowych.

(210) 532056 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
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(540) (znak słowny)
(540) Dada. Z miłości do delikatności
(510), (511) 3 Mydła, Nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki, Środki 
do pielęgnacji włosów, Chusteczki nawilżane do celów higie-
nicznych i kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, 
Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Waciki do ce-
lów kosmetycznych, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, 
Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Pre-
paraty do prania, Środki zapachowe do celów domowych, 
5 Środki sanitarne do celów medycznych, Mleko w proszku 
dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi, Plastry, materiały 
opatrunkowe, Środki odkażające, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Żywność dla 
niemowląt, Preparaty i artykuły dentystyczne, Pieluchomajtki 
dziecięce, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki [dziecięce -] [pie-
luchy], Pieluchy [pieluszki dziecięce], Jednorazowe wkładki 
do pieluch, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
16 Papier i karton, Fotografie, Drukowane foldery informa-
cyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, Albumy, 
Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony 
wartościowe, Broszury, Czasopisma, Druki, Drukowane ma-
teriały edukacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Gazety, 
Kartonowe pudełka do pakowania, Karty, Karty upominko-
we, Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe, Materiały druko-
wane, Naklejki, Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane, 
Publikacje reklamowe, Publikacje promocyjne, Reprezentacje 
graficzne, Skoroszyty, Ulotki, Reklamy drukowane, 24 Narzuty 
na łóżko, Obrusy, Bielizna stołowa i pościelowa, Tkaniny, Zasło-
ny, Pokrowce i narzuty na meble, Płótno do przewijania nie-
mowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Bielizna pościelowa dla 
niemowląt, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Kocyki dziecię-
ce, Ręczniki dla dzieci, Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, Na-
rzuty do łóżeczek dziecięcych, Prześcieradła do łóżeczek dzie-
cięcych, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
Bielizna pościelowa i koce, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia gło-
wy, Odzież dziecięca, Obuwie dla dzieci, Wyprawki dziecięce 
[odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Odzież niemowlęca, Wy-
prawki dla niemowląt, Bielizna dla niemowląt, Powijaki dla nie-
mowląt, Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śpioszki 
z kapturkiem dla niemowląt [odzież], Buty dla niemowląt,  
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pośrednic-
two handlowe, Promocja sprzedaży, Usługi programów lojal-
ność i owych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, Kampanie marketingowe, Usługi w zakresie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej.

(210) 532099 (220) 2021 07 28
(731) TU PRALNIA ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TU KRAWIEC

(531) 09.05.01, 09.05.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.16, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży artykułów krawieckich oraz 
maszyn/urządzeń krawieckich - prowadzone stacjonarnie 
jak również w trybie on-line, przez strony internetowe oraz 
za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicz-
nej, 37 Usługi krawieckie związane z naprawą/czyszczeniem/
pielęgnacją tkanin/tekstyliów/skóry/futer oraz wyrobów z nich 
wytworzonych, 39 Pakowanie produktów, Pakowanie towa-
rów, Dostarczanie towarów, Składowanie towarów, 40 Usługi 
krawieckie, Usługi szycia na zamówienie, Krawiectwo lekkie, 
Udzielanie informacji związanych z krawiectwem i usługa-
mi krawieckimi, Apreturowanie tkanin/ włókien, Przeróbki 
odzieży.

(210) 532159 (220) 2021 07 29
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA WYROBY RĘCZNIE ROBIONE
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solo-
ne, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe 
na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze ja-
dalne, 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 
odżywczym i 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 branży 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 532169 (220) 2021 07 29
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA WYROBY OD MIRKA RĘCZNIE ROBIONE
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
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mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solo-
ne, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe 
na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze ja-
dalne, 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 branży 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 532221 (220) 2021 08 01
(731) TUSZYŃSKI BARTOSZ, Brzeźno Szlacheckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unineto

(531) 26.04.02, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 42 Aktualizacja i projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania i programów komputerowych, Aktuali-
zacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Badania 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania 
w dziedzinie programów i oprogramowania komputero-
wego, Badania związane z opracowywaniem oprogramo-
wania komputerowego, Badania związane z opracowy-
waniem programów i oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo specjalistyczne dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym 
przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie 
oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w spra-
wach oprogramowania komputerowego, Instalacja i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja 
i konserwacja oprogramowania baz danych, Instalacja, 

aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputero-
wego, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Hosting serwerów 
i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,  
Access Control as a Service], Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu 
bibliotekami, Dostarczanie informacji związanych z pro-
jektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego, Dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem 
i opracowywaniem programów oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo związane z konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo związane z aktualizacją 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania oprogramowania komputerowego, Doradz-
two w zakresie projektowania i opracowywania oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania 
do systemów łączności, Aktualizacja oprogramowania 
do urządzeń wbudowanych, Aktualizacja oprogramowania 
do smartfonów, Aktualizacja oprogramowania komputero-
wego na rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputero-
wego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Badania 
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwa-
cja oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy da-
nych, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania 
komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, 
konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowe-
go, Instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp 
do Internetu, Instalacja oprogramowania do baz danych, 
Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usłu-
gi [ACaaS, Access Control as a Service], Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja, utrzymanie, napra-
wa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do uczenia maszynowego, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do głębokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokie-
go uczenia, Platformy do gier jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platformy do projektowania graficznego jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do sztucz-
nej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokie-
go uczenia i głębokich sieci neuronalnych.

(210) 532229 (220) 2021 08 02
(731) KOPEREK SYLWIA, Rybnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PINK CAKES

(531) 03.07.17, 05.07.16, 08.01.04, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Batony 
zbożowe i energetyczne, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Dekorowanie ciast, Bary, Bary przekąskowe, Bary 
sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie 
żywności, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Kok-
tajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków.

(210) 532273 (220) 2021 07 30
(731) OŚRODEK SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNY OPERATOR 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zbuczyn

(540) (znak słowny)
(540) Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny  

„OPERATOR” Sp. z o.o.
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy kore-
spondencyjne, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szko-
leniowych, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy sy-
mulatorów, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie].

(210) 532280 (220) 2021 07 30
(731) GIANGI S.R.L., Chiesanuova, SM
(540) (znak słowny)
(540) VALENTINI by GINO VALENTINI
(510), (511) 18 Walizy na kółkach, walizki, Torby podręczne, 
Torby podróżne, Kosmetyczki podręczne, Kuferki Kosme-
tyczne bez zawartości, Kosmetyczki bez zawartości, Kufry 
podróżne, Torby kubełkowe, Torby na Ramię, Torby do prze-
wieszania na skos, Torby i walizki lotnicze, Torby na siłownię, 
Torby plażowe, Torby Sportowe, Torebki męskie, Nerki, Port-
fele, Portfeliki kieszonkowe, Portmonetki, Torebki, Koper-
tówki, Torby (worki) marynarskie, Teczki, aktówki, Nesesery, 
Teczki na dokumenty, Skórzane etui na Dokumenty, Walizki 
podróżne, Etui na karty kredytowe, Skórzane etui na karty 
kredytowe, Etui na Wizytówki, Etui na banknoty, Pokrow-
ce na ubrania, Podróżne pokrowce (torby) na odzież, Torby 
Podróżne na kółkach, Podróżne zestawy bagażowe, Plecaki 
podręczne, Plecaki wyprawowe, Torby i etui Na parasole, Pa-
rasole, Etui na klucze, skórzane etui na klucze, Torebki na klu-
cze, 25 Swetry, Kardigany, Kamizelki, Garnitury, Spodnie, 
Krótkie spodenki, szorty, Odzież z dżerseju, Kurtki i Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Płaszcze, Skafandry z kapturem, Bluzy, 
Odzież narciarska, Pelisy, Bluzki, Spódnice, Sukienki, Kurtki, 
Wiatrówki, Bokserki, slipy, Podkoszulki [bielizna], T-shirty, Ko-
szule, Kostiumy kąpielowe, Stroje gimnastyczne, Bielizna, Biu-

stonosze, Halki [bielizna], Topy, Pończochy, Rajstopy, Koszule 
nocne, Szlafroki, Piżamy, Kapcie, Rękawiczki [odzież], Szale, 
Szaliki, Krawaty, Fulary [artykuły odzieżowe], Szelki, Obuwie, 
Buty z cholewkami, Kamasze, trzewiki, Buty sportowe, Sanda-
ły, Cholewki, podeszwy i obcasy [części obuwia], Kapelusze, 
Berety, Czapki, Paski [odzież].

(210) 532291 (220) 2021 08 03
(731) WNUK SŁAWOMIR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNA MINIMAL FASHION

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapa-
chowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi 
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi skle-
pów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycz-
nymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Usługi sklepów detalicznych  
on-line obejmujące odzież, Usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających cze-
koladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu 
detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie targów i wy-
staw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, Agencja public relations.
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(210) 532293 (220) 2021 08 03
(731) LAGATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nice House NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości.

(210) 532296 (220) 2021 08 03
(731) WRONKA ŁUKASZ, Bobrza;  

WRONKA MATEUSZ ELWRON, Maleszowa
(540) (znak słowny)
(540) elwron
(510), (511) 7 Elektronarzędzia, Elektryczne urządzenia 
do lutowania, Lutownice elektryczne, Spawarki i lutowni-
ce, Zasilacze elektryczne [generatory], 9 Kable elektryczne, 
Anteny, Ładowarki dla akumulatorów, Akumulatory elek-
tryczne, Akumulatory niklowo-kadmowe, Baterie, CB radia, 
Konwertery sygnałów, Konwertery częstotliwości, Konwer-
tery antenowe, Mierniki, Piloty do urządzeń elektronicznych, 
Przetwornice jednotwornikowe, Przewody elektryczne, Te-
lewizory, Tunery sygnałów, Wtyki przewodów zasilających, 
Wzmacniacze, Zasilacze sieciowe [transformatory], Półprze-
wodniki, Probówki, Przekaźniki elektryczne, Przewodniki 
elektryczne, Układy scalone, Tranzystory [elektronika], Pod-
zespoły elektroniczne, optyczne, Lasery, nie do celów me-
dycznych, Mikrofony, Głośniki, Obwody drukowane, Obwo-
dy scalone, Prostowniki, Transformatory, Złącza elektryczne, 
Cewki [induktory], Wtyczki, Gniazdka elektryczne, Oporniki 
[rezystory], Wskaźniki [elektryczność], Urządzenia pomiaro-
we, Woltomierze, Diody, Tranzystory, Tyrystory, Bezpieczniki 
elektryczne, Bezpieczniki termiczne, Piloty do odbiorników 
radiowych, Piloty do sprzętu audiowizualnego, Urządzenia 
telekomunikacyjne, Mierniki uniwersalne, Mierniki elektro-
niczne, Mierniki napięcia, Mierniki prądu, Cyfrowe mierniki 
uniwersalne, Urządzenia do monitorowania napięcia, Testery 
elektryczne [próbniki napięcia], Testery prądu, Prostowniki 
elektryczne, Banki energii, Kamery wideo, Kamery monitoru-
jące sieć, Przyłącza, 11 Oprawy oświetleniowe LED, Żarówki 
oświetleniowe LED, Instalacje oświetleniowe z diodami elek-
troluminescencyjnymi [LED], Urządzenia oświetleniowe LED, 
Latarki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line 
urządzeń elektroniki użytkowej, części oraz elementów elek-
tronicznych, lutownic, śrubokrętów i kluczy.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 532306 (220) 2021 08 03
(731) FABRYKA WIERTŁA BAILDON SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) BAILDON
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do celów przemysło-
wych, Preparaty do hartowania i lutowania metali, Wkłady 
klejowe, Chłodziwa, Alkaliczne środki chemiczne do galwa-
nizacji do substancji metalowych, Detergenty do użytku 
przemysłowego, Detergenty do użytku przemysłowego sto-

sowane w procesach produkcyjnych, Kity [wypełniacze], Kity 
i inne pasty do wypełniania, Płyny do chłodzenia, Oleje prze-
kładniowe, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla prze-
mysłu, Żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, 4 Oleje smarujące do chłodze-
nia metalu podczas skrawania, Techniczne oleje, Oleje zwil-
żające, Syntetyczne oleje do smarowania, Oleje smarowe 
[smary przemysłowe], Środki konserwujące do metalu [oleje], 
Oleje stosowane w obróbce metali, Oleje odporne na wyso-
kie ciśnienie, Oleje smarowe zawierające dodatki chroniące 
metal przed zużyciem poprzez tarcie, Oleje smarujące 
do użytku jako ciecze chłodząco-smarujące [przy obróbce 
skrawaniem], Smary przemysłowe, Smary wysokociśnienio-
we, Smary wiertnicze, Smary do maszyn, Smary w sprayu, 
Smary do obróbki metalu, Smary do powierzchni metalo-
wych, Smary do użytku przy obróbce skrawaniem metali, 
6 Wyroby hutnicze z metali nieszlachetnych i ich stopów, 
Wyroby metalowe-półprodukty z przeznaczeniem do pro-
dukcji narzędzi, Nieobrobione lub półobrobione stopy stali, 
Nieprzetworzone metale nieszlachetne, Spieki metalowe 
twarde, Stal nierdzewna, Stal w formie arkuszy, prętów, listew 
i kęsów, Stal węglowa, Metale do spawania żeliwa, Stal spa-
walnicza, Stopy lutownicze (luty), 7 Narzędzia jako części ma-
szyn, Wiertła [części do maszyn], Wiertła do obrotowych na-
rzędzi elektrycznych, Wiertła z chwytem stożkowym [części 
do maszyn], Wiertła do płytek drukowanych [maszyny lub 
obrabiarki], Wiertła ze standardowym chwytem [części ma-
szyn], Wiertła o chwycie wielowypustowym [części maszyn], 
Wiertła do wiercenia w skale, Wiertła do wiertarek [części ma-
szyn], Przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny], Wiertła 
ze standardowym chwytem [maszyny], Wiertła centrujące 
stanowiące części maszyn, Wiertła kręte do maszyn, Wiertła 
do wiertarek elektrycznych, Diamentowe wiertła do maszyn, 
Wiertła cementowe do wiertarek, Karbidowe wiertła do ma-
szyn, Wiertła do maszyn górniczych, Wiertła do maszyn, 
Przemysłowe wiertła [maszyny], Wiertła pneumatyczne, Ma-
szyny do cięcia metalu, Maszyny do cięcia prętów zbrojenio-
wych, Narzędzia tnące z napędem elektrycznym, Narzędzia 
tnące [maszyny] w postaci frezów, Ostrza [części maszyn], 
Ostrza do narzędzi elektrycznych, Przyrządy tnące będące 
częściami maszyn, Tarcze tnące do użytku jako części ma-
szyn, Tarcze do cięcia z twardego metalu, Tarcze [części ma-
szyn], Tarcze diamentowe [części maszyn], Wałki tnące [czę-
ści do maszyn], Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty 
do wkładek tnących [części do maszyn], Maszyny do ostrze-
nia wierteł, Narzędzia do wiercenia obsługiwane przez ma-
szyny, Narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz 
z maszynami, Narzędzia tnące [maszyny] w formie wierteł, 
Rozwiertaki [części do maszyn], Rozwiertaki [narzędzia z na-
pędem elektrycznym], Urządzenia do chłodzenia wierteł 
[części do maszyn], Obrabiarki i ich części, Uchwyty do wier-
tarek, Otwornice, Wiertarki, Gwintownice [maszyny], Gwin-
townice [do śrub], Frezarki, Osełki do ostrzenia, Ostrzałki, Dłu-
ta, Dyski [części maszyn], szczotki [części maszyn], Frezy, Fre-
zy do gwintów [do śrub], Klucze do uchwytu wiertarskiego, 
Przewody ssące, Klucze pneumatyczne, Nasadki, Nasadki 
udarowe, Ostrza do kosiarek, Młotki [części maszyn], Narzę-
dzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym niż 
ręczny, Noże [części maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elek-
tryczne, Nożyczki elektryczne, Stoły [części maszyn], Przeci-
narki [narzędzia mechaniczne], Strugarki, Świdry górnicze, 
Świdry wiertnicze [części maszyn], Świdry [części do ma-
szyn], Uchwyty [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części 
maszyn], Zawory [części maszyn], Tarcze szlifierskie [części 
maszyn], Smarownice [części maszyn], Imaki do narzędzi 
[części maszyn], Reduktory ciśnienia [części maszyn], Pier-
ścienie [części maszyn], Kamienie szlifierskie [części maszyn], 
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Brzeszczoty [części maszyn], Statywy [części maszyn], Akce-
soria do pistoletów [części maszyn], stempel i matryca, Bity 
udarowe [części maszyn], Końcówki wkrętakowe [części ma-
szyn], Krążki ścierne [części maszyn], Mieszadła [części ma-
szyn], Noże do strug [części maszyn], Pad polerski [części 
maszyn], Przedłużki do wierteł [części maszyn], Ściernice 
[części maszyn], Młoty [części maszyn], Strugi, Oprawki 
na ostrza [części maszyn], Oprawki wiertarskie [części ma-
szyn], Urządzenia do smarowania [części maszyn], Zawory 
spustowe ciśnienia [części maszyn], Brzeszczoty do piły [czę-
ści maszyn], Akcesoria do pistoletów [części maszyn], Pro-
wadnice do maszyn, Prowadnice maszynowe [części ma-
szyn], Prowadnice do cięcia do użytku z maszynami elek-
trycznymi, Prowadnice sortujące [części przemysłowych 
maszyn sortujących], Skrobaki do czyszczenia rur, Trzpienie 
[części do maszyn], Przejściówki do wierteł narzędzi [części 
maszyn], Karbidowe końcówki wierteł do maszyn, Narzędzia 
zawierające węgliki spiekane, Wiertła zawierające węgliki 
spiekane, Frezy zawierające węgliki spiekane, Płytki z węgli-
ków spiekanych [narzędzia do maszyn], Płytki z węglików 
spiekanych, 8 Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Wiertła 
[narzędzia], Wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, Wier-
tła kręte do użytku wraz z narzędziami obsługiwanymi ręcz-
nie, Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Wiertła do muru przeznaczone do narzędzi ręcz-
nych, Wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcz-
nie, Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wiertła 
[części narzędzi ręcznych], Wiertła do wiertarek ręcznych, 
Brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], Dłuta [narzę-
dzia ręczne], Frezy [narzędzia ręczne], Frezy rotacyjne [narzę-
dzia sterowane ręcznie], Gwintownice [narzędzia ręczne], 
Kleszcze do drutu [narzędzia ręczne], Kątowniki nastawne 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia obrotowe do cię-
cia metalu [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia skra-
wające [narzędzia ręczne], Nożyce do cięcia metalu [nożyce 
do blachy], Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], Ostrza 
[narzędzia ręczne], Ostrza [noże] do strugów, Ostrza do pił, 
Pilniki [narzędzia], Piły [narzędzia ręczne], Przenośne stojaki 
do wiertarek ręcznych, Przyrządy do ostrzenia, Przyrządy 
tnące [narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia do wiercenia, 
Rozwiertaki [narzędzia ręczne], Tarcze tnące [narzędzia ob-
sługiwane ręcznie], Świdry [narzędzia], Uchwyty do wierta-
rek, Przyrządy do znakowania, Narzędzia do niszczenia chwa-
stów, Przyrządy do cięcia, Urządzenia do cięcia rur, Maczety, 
Noże, Nożyce, Punktaki, Strugi, Szczypce, Kleszcze, Wkrętaki, 
Tarniki, Uchwyty do wierteł, Wiertarki piersiowe, Wycinarki, 
Gąbka ścierna, filc polerski, Końcówki wkrętakowe do narzę-
dzi ręcznych, Prowadnice do cięcia do użytku wraz z narzę-
dziami sterowanymi ręcznie, Prowadnice do pił do użytku 
wraz z narzędziami ręcznymi, Skrobaki [narzędzia ręczne], 
9 Odzież chroniąca przed urazami, środkami chemicznymi, 
wypadkami, ogniem, przeciw promieniowaniu, w tym 
spodnie, kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpetki, 
obuwie, rękawice, kominiarki, Kurtki chroniące przed uraza-
mi, wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Ochronna 
odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], 
w tym spodnie, kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, 
skarpetki, obuwie, rękawice, kominiarki, kurtki, Odzież odbla-
skowa do zapobiegania wypadkom, ochronna odzież odbla-
skowa, Robocza odzież odblaskowa do zapobiegania wy-
padkom, Kuloodporna odzież ochronna, Odzież azbestowa 
chroniąca przed ogniem, Odzież do ochrony przed zagroże-
niami biologicznymi, Odzież przeznaczona do użycia w la-
boratoriach, Odzież do ochrony przed działaniem środków 
chemicznych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca 
przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież termiczna 

chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież ogniood-
porna, Ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, Odzież chłodzona elektrycznie 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, Kółka odblasko-
we na odzież, Osłony głowy, Gogle, Gogle ochronne, Okulary 
ochronne, Okulary kurzoodporne, Osłony oczu, Nakrycia gło-
wy do ochrony przed urazami, wypadkami, Ochronne ręka-
wice robocze, Rękawice ochronne, Rękawice chroniąca 
przed wypadkami lub urazami, Rękawice do celów przemy-
słowych do ochrony przed urazami, Rękawice do ochrony 
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysło-
wych, Rękawice ogniotrwałe, Ochronne osłony na twarz dla 
spawaczy, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Ochron-
ne buty robocze, Buty ochronne stosowane w przemyśle 
[do ochrony przed wypadkami lub urazami], Obuwie ochron-
ne, Ochronne obuwie robocze, Kombinezony ochronne, Kom-
binezony ratunkowe, Kombinezony do ochrony przed zagro-
żeniami biologicznym, Kombinezony ochronne [przeciw wy-
padkom lub urazom], Ogniotrwałe kombinezony lotnicze, 
Maski przeciwgazowe, Maski ochronne, Maski do spawania, 
Maski przeciwpyłowe, Maski do oddychania, Maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe-
go, Filtry do masek do oddychania, Kombinezony termiczne 
chroniące przed wypadkami lub urazami, Nagolenniki 
do ochrony przed urazami [inne niż artykuły sportowe lub 
części strojów sportowych], Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Nakolanniki dla robotników, Kaski 
zabezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Buty [obuwie 
ochronne], Ochronne nakrycia głowy, Odblaskowe kamizelki 
ochronne, Plandeki ochronne, Ubrania ochronne do pracy, 
Fartuchy ochronne, Ochraniacze na brzuch, chroniące przed 
urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych lub przy-
stosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], 
10 Wiertła do wiertarek chirurgicznych, Wiertła stomatolo-
giczne, Ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania 
lub przekazywania dźwięku, Nauszniki (zatyczki do uszu) 
do ochrony przed hałasem, Zatyczki do uszu [przyrządy 
do ochrony uszu], Aparaty do ochrony słuchu, Odzież 
ochronna do celów medycznych, Ochronne maski do sztucz-
nego oddychania, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
oraz za pomocą Internetu towarów: Narzędzi jako części ma-
szyn, Wierteł [części do maszyn], Ostrzy [części maszyn], 
Przyrządów tnących [części maszyn], Tarcz tnących [części 
maszyn], Narzędzi ręcznych o napędzie ręcznym, Wierteł 
[narzędzia], Narzędzi skrawających [narzędzia ręczne], Ręcz-
nych narzędzi do wiercenia, Przyrządów tnących [narzędzia 
ręczne], chłodziwa, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, 
obuwia, Butów roboczych, jak również dostarczanie infor-
macji handlowych o tych produktach, Reklama, Sporządza-
nie opinii handlowych, Przekazywanie informacji handlo-
wych oraz doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadze-
nia sprzedaży detalicznej i hurtowej, Badania i analiza rynku, 
Analiza kosztów, Badania opinii publicznej, Badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, Sporządzenie indeksów in-
formacji do celów handlowych i reklamowych, Dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Zarządzanie planami lojalnościowymi, plana-
mi zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, Marke-
ting, Wspieranie sprzedaży poprzez reklamę, promocję, Do-
radztwo w zakresie zbytu i zakupu, Pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja to-
warów i usług przez zamawianie on-line, Prowadzenie wyka-
zu informacji handlowych w Internecie, Administrowanie 
sprzedażą, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Organizowanie targów, wystaw i prezentacji w celach 
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handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastoso-
waniu sieci komputerowych, Organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi w za-
kresie obsługi reklamacji, Usługi dotyczące działalności go-
spodarczej, w tym administracja w zakresie umów o napra-
wę i serwisowanie, Usługi Call-Center, w tym przetwarzanie 
zleceń i przetwarzanie reklamacji i zapytań ofertowych, Udo-
stępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowni-
ków Internetu, mianowicie doradztwo odnośnie produktów 
(reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i ob-
sługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline serwi-
sową, Usługi reklamowe, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Dostarczanie informacji handlowej i biznesowej on-line 
w zakresie dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży 
Narzędzi jako części maszyn, Wierteł [części do maszyn], 
Ostrzy [części maszyn], Przyrządów tnących [części maszyn], 
Tarcz tnących [części maszyn], Narzędzi ręcznych o napędzie 
ręcznym, Wierteł [narzędzia], Narzędzi skrawających [narzę-
dzia ręczne], Ręcznych narzędzi do wiercenia, Przyrządów 
tnących [narzędzia ręczne], chłodziwa, odzieży ochronnej, 
odzieży roboczej, obuwia, butów roboczych, 37 Wynajem 
wierteł, Wynajem narzędzi, Wynajem narzędzi ręcznych i na-
rzędzi jako części maszyn, Konserwacja wierteł, Konserwacja 
narzędzi, Konserwacja narzędzi ręcznych, Konserwacja na-
rzędzi jako części maszyn, Konserwacja urządzeń i narzędzi 
medycznych, Naprawa narzędzi, Naprawa narzędzi jako czę-
ści maszyn, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi 
do obróbki metali, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
wierteł oraz narzędzi, 40 Cieplna obróbka metali, Cięcie me-
talu, Cięcie kamieni szlachetnych, Dostarczanie informacji 
dotyczących obróbki materiałów, Frezowanie, Formowanie 
metali na zimno, Galwanizowanie metali, Grawerowanie, 
Grawerowanie laserowe, Hartowanie metali, Kształtowanie 
elementów metalowych, Laminowanie metali, Lutowanie, 
Lutowanie twarde metali, Metalizacja, Miedziowanie, Łącze-
nie elementów przy użyciu technik spawania ultradźwięka-
mi, Niklowanie, Naparowywanie próżniowe powierzchni 
metalowych, Nakładanie powłok wykorzystując termiczne-
go napylania plazmowego, Obróbka cieplna i nakładanie 
powłok na stal, Obróbka cieplna powierzchni metali, Obrób-
ka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wy-
korzystaniu cynkowania ogniowego i procesów powlekania 
proszkowego, Obróbka i powlekanie powierzchni metalo-
wych, Obróbka metali, Obróbka metalurgiczna, Odpuszcza-
nie metali, Odlewanie metali, Platerowanie i laminowanie 
metali, Polerowanie metali, Polerowanie powierzchni, Pole-
rowanie ścierne powierzchni metalowych, Powlekanie meta-
lu, Powlekanie metalu [niemalarskie], Szlifowanie, Tłoczenie 
metali, Ścieranie, Trawienie [wytrawianie], Wiercenie w meta-
lach, Wycinanie szablonów, Wykańczanie metali, Wytapianie 
metali, Wytłaczanie stopów metali, Ostrzenie wierteł i fre-
zów, Spawanie, Produkcja na zamówienie narzędzi dla osób 
trzecich, Wytwarzanie na zamówienie części spiekanych, 
42 Usługi opracowywania projektów technicznych w zakre-
sie narzędzi, doradztwo techniczne w zakresie narzędzi, 
usługi analiz chemicznych, usługi badań technicznych 
w dziedzinie mechaniki, usługi kontroli jakości w zakresie na-
rzędzi, Prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, Anali-
za i ocena dotycząca opracowywania produktów, Audyt ja-
kości, Badanie jakości produktów, Kontrola i testowanie jako-
ści, Testy inżynieryjne, Testy metalurgiczne, Badania dotyczą-
ce maszyn przemysłowych, Badania i analizy naukowe, Bada-
nia i opracowywanie projektów technicznych, Badania mate-
riałowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Badania 
naukowe i przemysłowe, Badania w zakresie metali, Opraco-

wywanie badań technicznych, Opracowywanie powłok 
na metale, Opracowywanie procesów przemysłowych, 
Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie 
i opracowywanie produktów przemysłowych, Projektowanie 
i opracowywanie produktów konsumenckich, Udzielanie in-
formacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, Prze-
glądy techniczne, Prowadzenie badań inżynierskich, Prowa-
dzenie badań [technicznych], Prowadzenie badań [nauko-
wych], Badania inżynieryjne, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania, Projektowanie naukowe i technologiczne, 
Usługi projektowania dotyczące narzędzi, urządzeń, maszyn 
do obróbki metali.

(210) 532313 (220) 2021 08 02
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA FANTAZJA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczni-
czych, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłusz-
cze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycz-
nych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie 
mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety 
mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konser-
wy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso 
konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nie-
żywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wę-
dliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny,  
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Orga-
nizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży sto-
sowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogod-
ny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez 
Internet z dietetyczną żywnością do celów leczniczych, 
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farma-
ceutycznych, pokarm dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kieł-
baski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowe, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, 
Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w 
tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu  
i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Pro-
dukty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa 
lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, 
obuwniczej.

(210) 532314 (220) 2021 08 02
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA TYROLSKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
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Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty za-
wierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mię-
sa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wy-
roby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Promocja sprzedaży 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, pokarm dla niemowląt, towarami 
branży mięsnej: Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczy-
zna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełba-
ski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowe, Mięso solone, Pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie 
mięsa zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, 
Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe 
na bazie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby go-
towe na bazie drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby 
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na 
bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej, odzie-
żowej, obuwniczej.

(210) 532321 (220) 2021 08 03
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Na rynku jest wiele magnezów i jest Chela-Mag B6
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 532322 (220) 2021 08 03
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Na rynku jest wiele witamin D i jest Gold-Vit D
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-

tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 532323 (220) 2021 08 03
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Na rynku jest wiele kwasów omega 3 i jest Gold 

Omega
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 532324 (220) 2021 08 03
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Jest wiele witamin C i jest Gold-Vit C
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35  Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
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dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 532337 (220) 2021 08 03
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Na rynku jest wiele witamin C i jest Gold-Vit C
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 532339 (220) 2021 08 04
(731) SZŁAPA MICHAŁ, Łęki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epacking

(531) 26.05.01, 24.15.02, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Zgniatany papier do pakowania, Materiały 
do pakowania wykonane z papieru albo kartonu, Jednorazo-
we produkty papierowe do pakowania, Papier do zawijania, 
Wypełnienia z papieru lub kartonu.

(210) 532347 (220) 2021 08 04
(731) QUADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) QUADIA
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Szko-
lenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac nauko-
wych, Publikacja wyników badań klinicznych, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medycz-
ne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i na-
ukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne usługi 
laboratoryjne, 44 Usługi obrazowania medycznego, Opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Badania w za-

kresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne, Badania 
medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi diagno-
styki medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Informacja medyczna, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w za-
kresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-re-
porting], Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowot-
nej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Porady i doradztwo w zakresie 
stylu życia do celów medycznych.

(210) 532360 (220) 2021 08 03
(731) ACTI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acti

(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do oczyszczania wody 
w basenach SPA (z możliwością pływania), 11 Wanny z hy-
dromasażem, Dopasowane pokrywy na wanny z hydro-
masażem, SPA [baseny podgrzewane], Sauny, Wanny SPA, 
19 Pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], 20 Meble 
ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe 
[patio], 24 Narzuty ochronne na meble ogrodowe.

(210) 532407 (220) 2021 08 04
(731) MJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.01.08, 03.09.01, 03.09.15, 03.09.16, 26.04.02, 26.04.14, 
26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki (nieżywe), Pro-
dukty z owoców morza, Pasty z ryb, owoców morza i mię-
czaków, Pasty z owoców morza, Mrożone owoce morza, 
Konserwowe owoce morza, Owoce morza konserwowane, 
Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Go-
towane owoce morza, Galaretki z owoców morza, Przetwo-
rzone owoce morza, Ryby, Ryby marynowane, Ryby konser-
wowane, Ryby wędzone, Ryby suszone, Ryby mrożone, Su-
szone owoce morza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
on-line i za pośrednictwem sklepu internetowego w związ-
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ku z rybami i owocami morza oraz artykułami I spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym on-line i za pośrednic-
twem sklepu internetowego w związku z rybami i owocami 
morza oraz artykułami spożywczym.

(210) 532434 (220) 2021 08 06
(731) MIKOŁAJEWSKI MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIC PARK

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi informacji medycz-
nej, Świadczenie pomocy medycznej, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], Poradnictwo medyczne.

(210) 532486 (220) 2021 08 06
(731) STAROSZCZYK ALEX, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAUSFORMATOR MODULAR HOUSES PRODUCTION

(531) 02.01.13, 26.01.16, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Naprawy dotyczące bu-
downictwa mieszkaniowego oraz usługowego, w szczegól-
ności naprawy konstrukcji drewnianych budynków, wszel-
kich elewacji budynków, naprawy hydrauliczne, naprawy 
elektryczne, naprawy dekarskie, naprawy stolarki okiennej, 
Usługi instalacyjne dotyczące usług wykonywanych przez 
specjalistów z branży hydraulicznej, elektrycznej we wszel-
kiego rodzaju obiektach budowlanych - domach jedno- 
i wielorodzinnych, biurach, halach produkcyjnych, budyn-
kach usługowych.

(210) 532497 (220) 2021 08 06
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA DĘBOWA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 

w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy 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 lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, 
Dziczyzna, 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 goto-
we na bazie mięsa zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, 
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Pro-
dukty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzo-
wina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i króli-
ków, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty 
mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 532500 (220) 2021 08 09
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) DentLab
(510), (511) 9 Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elek-
tryczne i mechaniczne), Drukarki, Oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowa-
dzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowanie do ste-
rowania procesami, Oprogramowanie do sterowania drukarka-
mi komputerowymi, Oprogramowanie komputerowe do inte-
gracji aplikacji i baz danych, Aplikacje programowe do pobrania 
do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, Sterowniki procesów 
[elektroniczne], Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego moni-
torowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń 
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Zapisane pliki da-
nych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Re-
klama, Reklamy on-line, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklama 
banerowa, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocja sprzedaży.

(210) 532512 (220) 2021 08 09
(731) CONCEPT 101 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.04, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.
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(210) 532516 (220) 2021 08 09
(731) EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) Funseum
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, Marketing ukierunkowa-
ny, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi związane z listami 
prezentów, 41 Usługi muzeów [wystawy], Usługi parków roz-
rywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usłu-
gi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kon-
gresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Rezerwowanie miejsc na pokazy, Usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Cyrki, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli 
rewiowych, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Wynajmowanie 
sal na zebrania, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie 
[bufety], Stołówki, Usługi restauracyjne.

(210) 532519 (220) 2021 08 09
(731) EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) Funzeum
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, Marketing ukierunkowa-
ny, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi związane z listami 
prezentów, 41 Usługi muzeów [wystawy], Usługi parków roz-
rywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usłu-
gi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Rezerwowanie miejsc na pokazy, Usługi 
klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych 
[rozrywka], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 

świadczone przez galerie sztuki, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Cyrki, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, Wystawianie spektakli na żywo, Wy-
stawianie spektakli rewiowych, 43 Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem,  
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), Restauracje samoobsługo-
we, Usługi barowe, Wynajmowanie sal na zebrania, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Stołówki, 
Usługi restauracyjne.

(210) 532537 (220) 2021 08 10
(731) GOLD LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMOCANNA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do ust, 
Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do użytku osobi-
stego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w po-
staci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy do ciała 
[kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Olej-
ki do ciała [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Olejki mineralne [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], 
Płyny do twarzy [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające 
[kosmetyki], 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Prepa-
raty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza.

(210) 532550 (220) 2021 08 09
(731) WÓJCIK ANDRZEJ, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.13.15, 24.13.01, 29.01.04
(510), (511) 42 Medyczne badania naukowe, Badania bakte-
riologiczne, Badania biologiczne, Badania chemiczne, Bada-
nia naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Usługi diagnostyki laboratoryjnej w zakresie diagnostyki he-
matologicznej i hemostazy, chemii klinicznej, serologii grup 
krwi, diagnostyki chorób zakaźnych, genetyki, analityki ogól-
nej, parazytologii, immunoserologii hormonalnej, markerów 
nowotworowych, oznaczeń stężeń leków badań alergolo-
gicznych, wirusologii klinicznej oraz przemysłowej, diagno-
styki laboratoryjnej dla potrzeb medycyny przemysłowej, 
w tym diagnostyki toksykologicznej, 44 Usługi medyczne, 
Usługi telemedyczne, Pomoc medyczna, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, Usługi klinik medycznych, Sporządzanie leków 
recepturowych dla farmaceutów.
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(210) 532566 (220) 2021 08 10
(731) FM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMSOL SOLAR ENERGY

(531) 01.15.09, 26.04.04, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny 
nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Planowanie 
finansów w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z loka-
lami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom-
pleksów budynków, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzanie budynkami, Zarządzanie finansowe projektami 
budowlanymi, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarzą-
dzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, 
37 Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścianek 
działowych, Czyszczenie dywanów i chodników, Czyszczenie 
budynków zabrudzonych przez ptaki, Czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz, Czyszczenie budynków, Czyszczenie 
elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, Czyszcze-
nie elewacji budynków, Czyszczenie elementów wystroju 
wnętrz, Czyszczenie fasad budynków, Czyszczenie higienicz-
ne [budynki[, Czyszczenie okien, Czyszczenie pokryć podło-
gowych, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie 
powierzchni handlowych, Czyszczenie powierzchni podłóg, 
Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie powierzchni 
ścian, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie we-
wnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrz-
nych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych po-
wierzchni ścian, Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynfekcja budyn-
ków zapobiegająca plagom bakterii, Dezynfekcja pomiesz-
czeń, Dezynsekcja, Instalacja|a aktywnej ochrony przeciwpo-
żarowej, Instalacja alarmów, Instalacja elektrycznego ogrzewa-
nia towarzyszącego, Instalacja, konserwacja i naprawa alar-
mów antywłamaniowych, Instalacja kabli do dostępu do Inter-
netu, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, Instalacja mebli, Instalacja, naprawa i konserwacja urzą-
dzeń skraplających, Instalacja okablowania w budynkach 
do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja okablowania 
w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, Instalacja 
osprzętu i wyposażenia w budynkach, Instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowej ochrony 
przeciwpożarowej, Instalacja sprzętu do automatyki budynko-
wej, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja sieci kom-
puterowych, Instalacja sprzętu do kontroli dostępu jako usługi 
[ACaaS], Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, 
Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, Instalacja 
sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, Instalacja 
sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, In-
stalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja systemów ewa-
kuacji przeciwpożarowej, Instalacja systemów fizycznej kon-
troli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja systemów 
oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycz-
nego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-

kach niemieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemy-
słowej, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalacja 
urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, Instalacja urządzeń 
elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń elek-
trycznych, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja 
urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, 
Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycz-
nego, Instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, Instalo-
wanie alarmów przeciwpożarowych, Instalowanie generato-
rów prądu, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłama-
niowych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie 
okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania da-
nych, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, 
Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Insta-
lowanie systemów kontroli dostępu, Instalowanie systemów 
wykrywania pożarów, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Instalowanie urządzeń zapobiegających 
kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych 
w budynkach, Instalowanie wewnętrznych ścianek działo-
wych, Instalowanie wyposażenia budynków, Konserwacja 
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, Konserwacja bu-
dynków, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Zwalczanie 
szkodników w budynkach, Zwalczanie szkodników w budyn-
kach mieszkalnych, Zwalczanie szkodników, Zwalczanie 
szkodników i dezynfekcja, Zwalczanie szkodników w budyn-
kach, Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, 
Zwalczanie szkodników, Zwalczanie szkodników w związku 
z ptakami, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie 
budowy, Usługi zwalczania szkodników inne niż dla rolnictwa 
ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi wykonawców w zakresie 
instalacji klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie 
instalacji grzewczej, Usługi wykonawców instalacji elektrycz-
nych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi 
w zakresie malowania i dekorowania budynków, Usługi w za-
kresie instalowania alarmów, Usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, Usługi układania przewodów elek-
trycznych, Usługi sprzątania, Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi nad-
zoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usłu-
gi konserwacji podłóg, Usługi konserwacyjne dla zakładów 
przemysłowych, Usługi malarskie, Usługi doradztwa budowla-
nego, Usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, Usługi 
elektryków, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu au-
tomatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi doradcze zwią-
zane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze 
związane z Instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 42 Badania 
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, Badania dotyczące 
budynków, Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu 
jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], Kontrola dostę-
pu jako usługa [ACaaS], Kontrola jakości ukończonych budyn-
ków, Kontrola kosztów budowy, Miernictwo [pomiary], Nadzór 
i Inspekcja techniczna, Oględziny nieruchomości, Opracowa-
nie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, 
Opracowywanie projektów budowlanych, Opracowywanie 
projektów technicznych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych do projektów budowlanych, Planowanie [projekto-
wanie] biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne 
[projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
wydajności energetycznej w budynkach, Projektowanie bu-
dowlane, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie przestrze-
ni biurowych, Projektowanie rozmieszczenia biur, Projektowa-
nie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie urbani-
styczne, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie 
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techniczne, Prowadzenie badań [technicznych], Przeglądy 
techniczne, Przygotowywanie raportów technicznych, Spo-
rządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowolta-
icznych, Sporządzanie raportów technicznych, Świadczenie 
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi ar-
chitektoniczne i planowania urbanistycznego, Usługi dorad-
cze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie pro-
jektowania wnętrz, Usługi inspekcji budynków [oględziny]̂ , 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi pomiarów technicznych, Usługi 
pomiaru przepływu powietrza, Usługi projektowania tech-
nicznego związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi pro-
jektowania technicznego związane z urządzeniami i instala-
cjami do chłodzenia, Usługi projektowania wnętrz budynków, 
Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi w za-
kresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie 
badań technicznych, Usługi w zakresie projektowania układu 
pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie projektowania wy-
stroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi w zakresie projektowania technicznego, Usługi w za-
kresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i dorad-
cze w tym zakresie, Usługi w zakresie przeglądów technicz-
nych, Wykonywanie pomiarów, Zarządzanie projektami archi-
tektonicznymi, 44 Pielęgnacja trawników, Usługi koszenia 
trawników, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi pielęgnowa-
nia trawników, 45 Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeństwa, 
Monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, Ochrona oso-
bista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi bezpieczeństwa dla 
ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej 
ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej 
ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa w zakresie 
fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Usługi elektro-
nicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, Usługi 
ochroniarskie w budynkach, Usługi ochroniarzy w zakresie 
ochrony mienia i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia 
mienia, Usługi strażników ochrony, Usługi strażników mające 
na celu zapobieganie włamaniom, Usługi w zakresie obrony 
cywilnej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie ochrony 
fizycznej, Usługi w zakresie ochrony objęte umową, Usługi 
w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 532567 (220) 2021 08 09
(731) MICHALSKI PRZEMYSŁAW PPHU,  

Dąbrówka Wielkopolska
(540) (znak słowny)
(540) HUMINOVIT
(510), (511) 5 Preparat antywirusowy.

(210) 532569 (220) 2021 08 10
(731) FM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FM SOLUTIONS FACILITY MANAGEMENT

(531) 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Finansowe zarządzanie projektami z dziedzi-
ny nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Planowa-
nie finansów w zakresie nieruchomości, Usługi W zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie bu-
dynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie fi-
nansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
nieruchomościami, 37 Budowa ścian działowych we wnę-
trzach, Budowa ścianek działowych, Czyszczenie dywanów 
i chodników, Czyszczenie budynków zabrudzonych przez 
ptaki, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
Czyszczenie budynków, Czyszczenie elementów wystroju 
wnętrz wykonanych z tkanin, Czyszczenie elewacji budyn-
ków, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie 
fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki[, Czysz-
czenie okien, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszcze-
nie pomieszczeń domowych, Czyszczenie powierzchni han-
dlowych, Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie po-
wierzchni sufitów, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszcze-
nie przemysłowe budynków, Czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych po-
wierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzch-
ni ścian, Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynfekcja budynków 
zapobiegająca plagom bakterii, Dezynfekcja pomieszczeń, 
Dezynsekcja, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, 
Instalacja alarmów, Instalacja elektrycznego ogrzewania to-
warzyszącego, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów 
antywłamaniowych, Instalacja kabli do dostępu do Interne-
tu, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyj-
nych, Instalacja mebli, Instalacja naprawa i konserwacja urzą-
dzeń skraplających, Instalacja okablowania w budynkach 
do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja okablowania 
w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, Instalacja 
osprzętu i wyposażenia w budynkach, Instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowej ochro-
ny przeciwpożarowej, Instalacja sprzętu do automatyki bu-
dynkowej, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja sie-
ci komputerowych, Instalacja sprzętu do kontroli dostępu 
jako usługi [ACaaS], Instalacja przemysłowej ochrony prze-
ciwpożarowej, Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Inter-
netu, Instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do In-
ternetu, Instalacja sprzętu komputerowego do systemów 
komputerowych, Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Insta-
lacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja sys-
temów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów ga-
szenia pożaru, Instalacja systemów ogrzewania słoneczne-
go, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja syste-
mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge-
tycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów za-
bezpieczających, Instalacja urządzeń do otwierania i zamy-
kania drzwi, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów 
prądu, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń 
klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, In-
stalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wentyla-
cyjnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie alarmów 
przeciwwłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpoża-
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rowych, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie i na-
prawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Instalowanie okablowania w biurach w celu 
umożliwienia przesyłania danych, Instalowanie oraz naprawa 
systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie systemów kontroli 
dostępu, Instalowanie systemów wykrywania pożarów, In-
stalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalo-
wanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie 
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Instalowa-
nie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wypo-
sażenia budynków, Konserwacja alarmowych instalacji prze-
ciwpożarowych, Konserwacja budynków, Zwalczanie szkod-
ników i dezynfekcja, Zwalczanie szkodników w budynkach, 
Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, Zwal-
czanie szkodników, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 
Zwalczanie szkodników w budynkach, Zwalczanie szkodni-
ków w budynkach mieszkalnych, Zwalczanie szkodników, 
Zwalczanie szkodników w związku z ptakami, Zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, Usługi zwal-
czania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub 
leśnictwa, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimaty-
zacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzew-
czej, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi 
wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi w zakresie 
malowania i dekorowania budynków, Usługi w zakresie insta-
lowania alarmów, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń kli-
matyzacyjnych, Usługi układania przewodów elektrycznych, 
Usługi sprzątania, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, Usługi nadzoru bu-
dowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi kon-
serwacji podłóg, Usługi konserwacyjne dla zakładów prze-
mysłowych, Usługi malarskie, Usługi doradztwa budowlane-
go, Usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, Usługi 
elektryków, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z instala-
cją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi do-
radcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 
42 Audyt energetyczny, Badania dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego, Badania dotyczące budynków, Instalacja 
oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS,  
Access Control as a Service], Kontrola dostępu jako usługa 
[ACaaS], Kontrola jakości ukończonych budynków, Kontrola 
kosztów budowy, Miernictwo [pomiary], Nadzór i inspekcja 
techniczna, Oględziny nieruchomości, Opracowanie projek-
tów technicznych w dziedzinie budownictwa, Opracowy-
wanie projektów budowlanych, Opracowywanie projektów 
technicznych, Opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydaj-
ności energetycznej w budynkach, Projektowanie budowla-
ne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie przestrzeni 
biurowych, Projektowanie rozmieszczenia biur, Projektowa-
nie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie urbani-
styczne, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie 
techniczne, Prowadzenie badań [technicznych], Przeglądy 
techniczne, Przygotowywanie raportów technicznych, Spo-
rządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowolta-
icznych, Sporządzanie raportów technicznych, Świadczenie 
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi 
architektoniczne i planowania urbanistycznego, Usługi do-
radcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania wnętrz, Usługi inspekcji budynków [oględzi-

ny], Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi plano-
wania [projektowania] biur, Usługi pomiarów technicznych, 
Usługi pomiaru przepływu powietrza, Usługi projektowania 
technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi 
projektowania technicznego związane z urządzeniami i in-
stalacjami do chłodzenia, Usługi projektowania wnętrz bu-
dynków, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie badań technicznych, Usługi w zakresie projekto-
wania układu pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie 
projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie 
projektowania, Usługi w zakresie projektowania techniczne-
go, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi infor-
macyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi w zakresie prze-
glądów technicznych, Wykonywanie pomiarów, Zarządzanie 
projektami architektonicznymi, 44 Pielęgnacja trawników, 
Usługi koszenia trawników, Usługi pielęgnacji trawników, 
Usługi pielęgnowania trawników, 45 Monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring syste-
mów bezpieczeństwa, Monitorowanie alarmów przeciwpo-
żarowych, Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, 
Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi bezpie-
czeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób.

(210) 532616 (220) 2021 08 12
(731) BLACKSTACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza danych biznesowych, 36 Usługi po-
średnictwa finansowego, Zarządzanie aktywami.

(210) 532635 (220) 2021 08 12
(731) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowny)
(540) Lacmel
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplemen-
ty do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe 
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacnia-
jące dla zwierząt.

(210) 532643 (220) 2021 08 12
(731) MATIAKOWSKI JERZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JM TRONIC

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.02
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dy-
daktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laborato-
ryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia 



Nr  ZT38/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 55

nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedial-
ne i fotograficzne.

(210) 532683 (220) 2021 08 13
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) DZIKAKOREA
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cy-
frowa do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Na-
grania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobrania, 
Nagrania muzyczne, Nagrania multimedialne, Nagrania mu-
zyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, w tym do pobrania, 
Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Mo-
bilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma 
elektroniczne, w tym do pobrania, Książki audio, w tym 
do pobrania, Książki elektroniczne, w tym do pobrania, Pu-
blikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 Walizy, torby 
podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tury-
styczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sporto-
we, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, 
Torby na obuwie, Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas 
i na biodra [nerki], Duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, Walizki biznesowe, Walizki skórzane, Skórza-
ne walizki podróżne, Walizki na kółkach, Nosidełka kangur-
ki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, 
Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka dla 
niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [tor-
by], Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielo-
funkcyjne, Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra synte-
tyczna, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież damska, Odzież 
dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna, Odzież 
wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież 
do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, 
Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla mo-
tocyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna 
damska, Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie 
męskie, Obuwie damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy 
męskie, Nakrycia głowy damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 
35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz wykonawców muzycznych, Zarządzenie biznesowe 
zespołami muzycznymi, Negocjowanie transakcji handlo-
wych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje 
kontraktów reklamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami 
gastronomicznymi, w tym barami i pubami, Administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządza-
niu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej następujących towarów: kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty wybielające do użytku do-
mowego, preparaty do mycia do użytku domowego, prepa-
raty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki do pra-

nia, pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [prepa-
raty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
walizy, torby podróżne, torby i portfele, parasole, parasolki, 
portmonetki, nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka 
dla zwierząt, skóra i imitacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi zespołów muzycznych, 
Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Wy-
stępy grup muzycznych na żywo, Przedstawienia muzycz-
ne, Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organizacja 
rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycz-
nych, Obsługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne 
i piosenkarskie, Reżyserowanie przedstawień muzycznych, 
Wynajem instrumentów muzycznych, Zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, Produkcja muzyczna, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Montaż wi-
deo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie muzycz-
nych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych 
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów mu-
zycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, w formie audio lub wideo, Usługi edukacyjne, 
Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne 
w zakresie zarządzania i marketingu, 43 Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi barów i restauracji, Usługi 
snack-barów, Usługi barów typu fast-food, w tym na wynos, 
Usługi mobilnych barów, snack-barów, barów typu fast-food 
i restauracji, Usługi barów sałatkowych, Usługi pizzerii, Usługi 
kawiarni, Usługi lodziarni, Usługi pubów, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 532726 (220) 2021 08 13
(731) LPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATERLANE CORNER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.04.07
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieru-
chomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i komer-
cyjnych świadczone na rzecz osób trzecich oraz świadczone 
na rzecz osób trzecich usługi w zakresie promocji obrotu nie-
ruchomościami mieszkalnymi, wszystkie powyższe z wyłą-
czeniem usług polegających na organizowaniu targów, wy-
staw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, han-
dlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 Usługi dotyczące 
nieruchomości nieujęte w innych klasach, obrót nierucho-
mościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usłu-
gi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieru-
chomościami oraz doradztwo związane z finansowaniem 
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub dzierżawy 
nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i loka-
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lowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, pomoc w na-
bywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, 39 Usługi transportowe nieujęte 
w innych klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie 
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni 
i obiektów magazynowych.

(210) 532727 (220) 2021 08 13
(731) LPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATERLANE OAK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 05.07.07
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy dotyczącej nie-
ruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych świadczone na rzecz osób trzecich oraz 
świadczone na rzecz osób trzecich usługi w zakresie pro-
mocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, wszystkie 
powyższe z wyłączeniem usług polegających na organi-
zowaniu targów, wystaw, konferencji i zebrań o charakte-
rze biznesowym, handlowym, reklamowym i komercyj-
nym, 36 Usługi dotyczące nieruchomości nieujęte w in-
nych klasach, obrót nieruchomościami, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie spra-
wami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarzą-
dzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwo 
w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, obrotu nieruchomościa-
mi oraz doradztwo związane z finansowaniem inwestycji 
w nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub dzierżawy 
nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lo-
kalowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, 
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, pomoc 
w nabywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe dotyczące nieruchomości, 39 Usługi transportowe 
nieujęte w innych klasach, transport osób i rzeczy, wynaj-
mowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie 
powierzchni i obiektów magazynowych.

(210) 532740 (220) 2021 08 16
(731) SIEJA ALEKSANDRA PANI OD GŁOSU, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANI od GŁOSU Aleksandra Sieja

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 41 Usługi edukacji artystycznej, Usługi szko-
leniowe lub edukacyjne związane z emisją głosu, Usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne związane z oddechem, Na-
uka śpiewu, Kształcenie głosu, Treningi wokalne, Treningi 
głosu, Usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów 
i warsztatów związanych z kształceniem głosu, treningami 
wokalnymi i nauką śpiewu, Usługi szkoleniowe lub eduka-
cyjne związane z aparatem artykulacyjnym, Usługi szkole-
niowe związane z przygotowaniem do wystąpień scenicz-
nych lub nagrań studyjnych, Usługi edukacyjne związane 
z rehabilitacją głosu.

(210) 532741 (220) 2021 08 16
(731) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) (znak słowny)
(540) WOSEBA W KAŻDYM MOMENCIE ZASŁUGUJESZ NA 

KAWĘ
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, jej przetwory, Namiastki kawy, 
Produkty na bazie kawy, Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, 
Kawa rozpuszczalna, Kawa zbożowa, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, Pokazy towarów, Re-
klama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Badania rynkowe, Informacja 
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, Infor-
macja marketingowa, Promocja sprzedaży, Usługi informa-
cyjne dla konsumentów, Usługi importowo-eksportowe, 
43 Kawiarnie, Cukiernie, Restauracje, Bary, Zaopatrzenie 
w żywność i napoje.

(210) 532742 (220) 2021 08 16
(731) WODOCIĄGI RACIBORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RACIBO RZANKA 1874

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.15, 27.07.25, 26.01.04
(510), (511) 37 Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ścieko-
wych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Usługi czyszczenia 
kanalizacji, Naprawa systemów kanalizacji, Serwisowanie rur 
kanalizacyjnych, Konserwacja rur kanalizacyjnych, Konser-
wacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Budowa instala-
cji wodociągowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, 
Czyszczenie przepustów, 39 Zaopatrywanie w wodę, Zbie-
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ranie ścieków przez kanalizację publiczną, 42 Usługi labora-
toryjne, Opracowywanie projektów technicznych do projek-
tów budowlanych, Projektowanie i planowanie techniczne 
systemów kanalizacyjnych.

(210) 532756 (220) 2021 08 17
(731) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przęsocin
(540) (znak słowny)
(540) 4air
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Elektryczne pro-
miennikowe urządzenia grzewcze, Przemysłowe urządzenia 
grzewcze, Urządzenia grzewcze podłogowe, Grzejniki olejo-
we, Grzejniki gazowe, Grzejniki przemysłowe, Palniki olejowe, 
Palniki gazowe, Palniki paliwowe, Kotły grzewcze, Urządzenia 
do chłodzenia powietrza, Podgrzewacze powietrza, Osusza-
cze powietrza, Instalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia 
i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia klimatyzacyj-
ne, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Grzejniki do instalacji 
centralnego ogrzewania, Grzejniki do systemów centralnego 
ogrzewania, Agregaty klimatyzacyjne, Wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, Filtry do klimatyzacji, Urządzenia jonizu-
jące do oczyszczania powietrza lub wody, Oczyszczacze powie-
trza, Kaloryfery elektryczne, Elektryczne suszarki do rąk, Filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do obróbki 
przemysłowej, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Instalacje i urządzenia do suszenia, Oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, Urządzenia do ogrze-
wania i suszenia do użytku osobistego.

(210) 532763 (220) 2021 08 17
(731) TOMICA MICHALINA DRIMMER, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAM APART

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.05, 26.15.07
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości.

(210) 532773 (220) 2021 08 16
(731) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Bielik
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.

(210) 532814 (220) 2021 08 16
(731) IBERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOVE PARK
(510), (511) 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 

Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, Produkcja i realizacja programów rozrywko-
wych, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywko-
wych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmo-
wych, bezprzewodowych i on-line.

(210) 532819 (220) 2021 08 16
(731) JACH GRZEGORZ MILITARJACH, Maszewo
(540) (znak słowny)
(540) D-DAY
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Obuwie, 
Bluzki, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Spodnie, Spódnice, 
Sukienki damskie, Czapki jako nakrycia głowy, Bielizna, Chu-
sty [odzież], Bandany, Koszule, Koszule nocne, T-shirty z krót-
kim rękawem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: odzież, odzież męska, 
damska i dziecięca, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim 
rękawem, obuwie, bluzki, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 
spodnie, spódnice, sukienki damskie, czapki jako nakrycia 
głowy, bielizna, chusty [odzież], bandany, koszule, koszule 
nocne, T-shirty z krótkim rękawem.

(210) 532822 (220) 2021 08 16
(731) MTA DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) mta
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi marketingowe, 
Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Marketing 
dotyczący promocji, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Usługi marketingu bezpośredniego, Udostępnianie raportów 
marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Przy-
gotowywanie planów marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, 
Usługi agencji marketingowych, Analiza trendów marketingo-
wych, Rozwój planu marketingowego, Marketing internetowy, 
Marketing afiliacyjny, Marketing ukierunkowany, Marketing cy-
frowy, Opracowanie koncepcji marketingowych, Projektowanie 
badań marketingowych, Analizy w zakresie marketingu, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu, Ocena statystyczna danych 
marketingowych, Doradztwo w zakresie marketingu bizneso-
wego, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Pomoc w zakresie 
marketingu, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Reklama, 
Publikacja reklam, Umieszczanie reklam, Agencje reklamowe, 
Usługi reklamowe, Badanie rynku.

(210) 532825 (220) 2021 08 16
(731) KOŁODZIEJCZYK-KOBYŁECKA JOANNA OFIUFIUPL, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFiuFiuPL
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.16, 13.01.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: kosmetyki dla zwierząt, 
szampony dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, szampo-
ny dla zwierząt domowych, aerozole pielęgnujące dla zwie-
rząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, suplementy diety dla 
zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, białkowe 
suplementy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt domowych, 
preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy witami-
nowe dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, 
preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, 
szlifierki do pazurów dla zwierząt na baterie, papierowe pod-
kładki do klatek dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt, 
wędzidła dla zwierząt, smycze dla zwierząt, getry dla zwie-
rząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt, okrycia dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], 
obroże dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domo-
wych, nosidełka dla zwierząt [torby], stroje dla zwierząt do-
mowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla psów, ochraniacze 
dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, posłania dla zwierząt, 
posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt do-
mowych, budy dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt 
domowych, meble dla zwierząt domowych, przenośne po-
słania dla zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania dla 
zwierząt domowych, transportery dla zwierząt w formie pu-
deł, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koszyki 
dla psów, grzebienie dla zwierząt, szczotki dla zwierząt do-
mowych, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt 
domowych, miski dla zwierząt domowych, podajniki karmy 
dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, szczotki z włosia 
dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, niezme-
chanizowane podajniki karmy dla zwierząt, miski dla zwierząt 
domowych, automatyczne, zautomatyzowane kuwety dla 
zwierząt domowych, szczotki do zębów dla zwierząt, naczy-
nia na pokarm dla zwierząt domowych, pojemniki na nieczy-
stości dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, pojemniki stosowane w gospodar-
stwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt 
domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych 
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, koce 
dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt, zabawki dla 
zwierząt domowych, zabawki i gry dla zwierząt domowych, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
zabawki dla psów, maty węchowe będące zabawkami dla 
psa, pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt do-
mowych, napoje dla zwierząt domowych, otręby [pokarm 
dla zwierząt], preparaty spożywcze dla zwierząt, jadalne 
smakołyki dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, 
podściółka dla zwierząt domowych, żwirek dla kota i dla ma-
łych zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, jadalne kości i kost-
ki do żucia dla zwierząt domowych, papier pokryty piaskiem 
do użytku w klatkach dla zwierząt, kości dla psów, tabliczki 
identyfikacyjne dla zwierząt, szczotki do usuwania futra dla 
zwierząt domowych, kawa.

(210) 532827 (220) 2021 08 16
(731) QUALITY SCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Quality Score
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi marketingowe, 
Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Marke-
ting dotyczący promocji, Administrowanie dotyczące mar-
ketingu, Usługi marketingu bezpośredniego, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Prowadzenie badań marketin-

gowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Do-
starczanie informacji marketingowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Analiza 
trendów marketingowych, Rozwój planu marketingowego, 
Marketing internetowy, Marketing afiliacyjny, Marketing ukie-
runkowany, Marketing cyfrowy, Opracowanie koncepcji mar-
ketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Anali-
zy w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie mar-
ketingu, Ocena statystyczna danych marketingowych, Do-
radztwo w zakresie marketingu biznesowego, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub mar-
ketingowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Pomoc w zakresie marketingu, 
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Reklama, Publikacja 
reklam, Umieszczanie reklam, Agencje reklamowe, Usługi re-
klamowe, Badanie rynku, 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
komputerowe, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w zakresie 
reklamy, Usługi szkolenia personelu, Szkolenia biznesowe, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie 
technik komunikacyjnych, Szkolenia związane z przetwarza-
niem danych, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, 
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania 
danych elektronicznych, Wykłady na temat umiejętności 
marketingowych, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu 
w handlu detalicznym, Kursy szkoleniowe w zakresie pla-
nowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem, Organizacja webinariów, Organi-
zowanie seminariów związanych z reklamą, Doradztwo za-
wodowe i coaching, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradz-
two w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi konsultacyjne 
w zakresie edukacji biznesowej.

(210) 532830 (220) 2021 08 16
(731) MIKLASZEWSKA BEATA CUBE2, Międzyrzecze
(540) (znak słowny)
(540) ALLENTER
(510), (511) 35 Reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
towarów tych sprzedawców, Zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży 
świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, Usługi au-
kcyjne on-line, Świadczenie usług porównania cen on-line, 
Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, 
Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, Skom-
puteryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, 
Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-
-line w Internecie, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy on-line, Rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w In-
ternecie, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, Informacje na temat sprzedaży produktów, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usłu-
gi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, Zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, Pośredni-
czenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
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sprzedaży detalicznej, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz 
osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Pozyskiwa-
nie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży to-
warów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów 
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, 
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomo-
cą Internetu, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Ogłoszenia drobne, Gro-
madzenie proponowanych ofert w przetargach, Organizowa-
nie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line, Usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone on-line.

(210) 532833 (220) 2021 08 18
(731) EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roofART

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Okna metalowe, Okna metalowe dachowe, 
Drzwi metalowe, Schody metalowe, Drabiny metalowe, 
19 Okna niemetalowe, Okna wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Okna drewniane, Okna dachowe niemetalowe, Schody 
niemetalowe, 20 Drabiny i ruchome schody niemetalowe.

(210) 532840 (220) 2021 08 18
(731) UDOKUMENTOWANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 45 Usługi prawne związane z legalizacją pobytu 
i pracy.

(210) 532846 (220) 2021 08 18
(731) FARMA KAMPINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko 
i produkty mleczne, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłusz-
cze jadalne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), Galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Pikle, Produkty mle-
czarskie, Produkty serowarskie, Gotowe potrawy i przekąski 
na bazie mięsa lub warzyw, Gotowe desery na bazie mle-
ka lub nabiału, Gotowe desery na bazie owoców, Wędliny 
i kiełbaski wegetariańskie, 30 Zboża przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, Zboża przetworzone do spożycia 
przez ludzi, Preparaty żywnościowe na bazie ziaren, Herbata, 
herbata ziołowa, Ryż, Tapioka, Sago, Mąka i produkty zbożo-
we, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Ciasta, tarty, ciast-
ka, herbatniki, krakersy, Słone lub słodkie przekąski ze zbóż, 
Ciasto surowe do wypieków, Lody, Cukier, miód, melasa 
(syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Lód, Zioła 
suszone, Gotowe potrawy i przekąski na bazie zbóż, 31 Płody 
rolne, ogrodowe i leśne, Surowe i nieprzetworzone ziarna 
i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Naturalne rośliny, krzewy 
i kwiaty, Karma dla zwierząt, Nasiona, cebulki i rozsady do ho-
dowli roślin, Nasiona dla rolnictwa, Sadzonki, Świeże owoce, 
orzechy, warzywa i zioła, Rośliny naturalne (żywe), Kwiaty, 
Słód i zboża nieprzetworzone, Świeże nasiona roślin strącz-
kowych, Korzenie do spożycia przez zwierzęta, Zwierzęta ho-
dowlane do reprodukcji, Choinki, Raki, Skorupiaki, 32 Wody 
mineralne i gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje owo-
cowe i soki owocowe, Syropy oraz preparaty do produkcji 
napojów, Cydry bezalkoholowe, Napoje serwatkowe, Soki, 
Napoje na bazie miodu, Soki z warzyw, Koktajle mleczne.

(210) 532885 (220) 2021 08 19
(731) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COCOLADA
(510), (511) 29 Przetwory owocowe i warzywne, Masła 
orzechowe, Pasty wegetariańskie, Pasty wegańskie, Pasty 
z orzechów i nasion, 30 Słodkie kremy orzechowe, Orzecho-
we wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie nasion, 
Wyroby cukiernicze na bazie orzechów, Wyroby cukiernicze 
na bazie kakao i orzechów, Wyroby cukiernicze na bazie 
czekolady i orzechów, Wyroby cukiernicze, Pasty i kremy 
orzechowe.

(210) 532886 (220) 2021 08 19
(731) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PISTACJOLADA
(510), (511) 29 Przetwory owocowe i warzywne, Masła 
orzechowe, Pasty wegetariańskie, Pasty wegańskie, Pasty 
z orzechów i nasion, 30 Słodkie kremy orzechowe, Orzecho-
we wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie nasion, 
Wyroby cukiernicze na bazie orzechów, Wyroby cukiernicze 
na bazie kakao i orzechów, Wyroby cukiernicze na bazie 
czekolady i orzechów, Wyroby cukiernicze, Pasty i kremy 
orzechowe.

(210) 532889 (220) 2021 08 19
(731) SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Ekspert w opiece nad raną by schülke

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepa-
ratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi administrowania 
działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
Działalność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w za-
kresie -), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie 
zarządzania -), 41 Doradztwo w zakresie szkoleń medycz-
nych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia za-
wodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szko-
leń biznesowych, Szkolenia techniczne związane z higieną, 
Usługi edukacyjne związane z higieną, 44 Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany per-
sonel medyczny, Usługi informacyjne w zakresie opieki me-
dycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Higie-
na i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia.

(210) 532890 (220) 2021 08 19
(731) SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apteka przyjazna ranie by schülke

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepa-
ratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakre-
sie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi administrowania 
działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
Działalność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w za-
kresie -), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie 
zarządzania -), 41 Doradztwo w zakresie szkoleń medycz-
nych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia za-
wodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szko-

leń biznesowych, Szkolenia techniczne związane z higieną, 
Usługi edukacyjne związane z higieną, 44 Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Doradztwo w zakresie pomo-
cy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany 
personel medyczny, Usługi doradcze i informacyjne doty-
czące produktów medycznych, Usługi doradcze dotyczące 
aparatury i przyrządów medycznych, Usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pie-
lęgnacja urody istot ludzkich.

(210) 532891 (220) 2021 08 19
(731) SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szpital przyjazny ranie by schülke

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, Usługi administrowania działalności gospodarczej 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Doradztwo specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w sprawach zarządzania personelem, Działalność gospo-
darcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie -), Działal-
ność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania -), 
41 Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Doradz-
two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Do-
radztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie 
szkoleń, Szkolenia techniczne związane z higieną, Usługi 
edukacyjne związane z higieną, 44 Usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej dla ludzi, Doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany 
personel medyczny, Usługi informacyjne w zakresie opieki 
medycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Hi-
giena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich.

(210) 532912 (220) 2021 08 20
(731) LIN LIYING, Budapeszt, HU
(540) (znak słowny)
(540) Softsail
(510), (511) 25 Skarpetki, Bielizna, Bielizna damska, Bielizna 
dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Legginsy, Spodnie 
sportowe, Obuwie.

(210) 532949 (220) 2021 08 20
(731) LITWA TOMASZ, Świlcza
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B S best shoes

(531) 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Wkładki 
[obuwie], 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekora-
cyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Gry, zabawki i akceso-
ria do zabawy, 35 Usługi sprzedaży różnorodnych towarów 
w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również poprzez 
Internet i sprzedaż wysyłkową następujących towarów: 
Akcesoria na szyję, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Wkładki [obuwie], Arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, 
Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyję-
cia i sztuczne choinki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw 
handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, Orga-
nizacja wystaw i targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach reklamowych, Pokazy towarów, Reklama 
i marketing, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trze-
cich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklamy radiowe i telewizyjne.

(210) 532956 (220) 2021 08 20
(731) SŁUPIK BARTŁOMIEJ TURLAJ KLOPSA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TURLAJ KLOPSA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, 
w tym także świadczone on-line wyrobów cukierniczych, 
Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restaura-
cji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restaura-
cyjne, Restauracje dla turystów, Restauracje z grillem, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi barowe, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi kawiarni, 
Usługi koktajlbarów, Usługi w zakresie pubów, Usługi katerin-
gowe, Organizacja przyjęć [żywność i napoje], Organizowa-
nie bankietów, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], Imprezy [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Dekorowanie ciast.

(210) 532980 (220) 2021 08 19
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Drosed POLSKI DRÓB CHRUPIĄCA PANIERKA 
Nuggetsy Z PIERSI KURCZAKA klasyczne  
NOWA RECEPTURA! Kurczę, ale to dobre!

(531) 03.07.03, 01.17.11, 05.03.11, 08.05.10, 11.03.18, 13.03.01, 
24.17.04, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.07, 
26.11.12, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Drób, Wyroby z drobiu, ekstrakty mięsne dro-
biowe, konserwowane, mrożone, suszone, wyroby garma-
żeryjne na bazie drobiu, dania gotowe z mięsa drobiowego, 
wędliny drobiowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów pochodzenia rolno-spożywczego: drobiu, wyro-
bów garmażeryjnych na bazie drobiu, dań gotowych z mięsa 
drobiowego, wędlin drobiowych.

(210) 532981 (220) 2021 08 20
(731) RUDOLF MICHAŁ, Otmuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIECZNY STUDENT

(531) 05.11.15, 09.07.22, 27.05.01, 04.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe.

(210) 533070 (220) 2021 08 24
(731) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Roztwory do czyszczenia szkieł okularów, 
Ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czysz-
czenia okularów, 5 Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, 
Roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, Roz-
twory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Krople 
do oczu, 9 Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy 
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optyczne, Okulary, Oprawki do okularów i okularów prze-
ciwsłonecznych, Soczewki okularowe, Okulary antyreflek-
syjne, Okulary korekcyjne, Okulary do czytania, Gotowe 
okulary do czytania, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary 
do uprawiania sportu, Okulary progresywne, Okulary 
ochronne, Okulary pływackie, Okulary przeciwoświetle-
niowe, Okulary dla rowerzystów, Okulary inteligentne, So-
czewki kontaktowe, Soczewki optyczne, Pryzmaty, Szkła 
powiększające, Lornetki, Teleskopy, Mikroskopy, Łańcusz-
ki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, Paski 
do okularów, Futerały na okulary, Etui na okulary, Pojem-
niki do soczewek kontaktowych, Futerały na urządzenia 
optyczne, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, 
Części do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Szkla-
ne soczewki optyczne, Woreczki na okulary, Etui na akce-
soria optyczne, Gogle korekcyjne do pływania, Optycz-
ne artykuły, Osłony do okularów, Pojemniczki na szkła 
kontaktowe, Smycze do okularów, Łańcuszki do binokli, 
Zauszniki do okularów, Urządzenia do mycia szkieł kon-
taktowych, Uchwyty do okularów, Rzemienie do okula-
rów, Paski do okularów przeciwsłonecznych, Okulary 3D, 
10 Aparaty słuchowe i akcesoria do nich, Elektryczne apa-
raty słuchowe i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe dla 
niesłyszących i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe ste-
rowane elektrycznie i akcesoria do nich, Adaptery do apa-
ratów słuchowych, Zatyczki do uszu, Zatyczki do uszu 
[przyrządy do ochrony uszu], Wkładki douszne do użytku 
medycznego, Wkładki douszne będące elementami apa-
ratów słuchowych, Przyrządy do badania wzroku, Urzą-
dzenia do badania wzroku, Przyrządy do badania oczu, 
Urządzenia do badania oczu, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, 
następujących towarów: krople do oczu, suplementy die-
ty, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, ściereczki na-
sączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, roztwory 
do płukania soczewek kontaktowych, roztwory nawilża-
jące do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfek-
cji soczewek kontaktowych, artykuły optyczne, urządze-
nia i przyrządy optyczne, okulary, oprawki do okularów 
i okularów przeciwsłonecznych, soczewki okularowe, 
okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania spor-
tu, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, 
szkła powiększające, lornetki, teleskopy, mikroskopy, oku-
lary do czytania, gotowe okulary do czytania, łańcuszki 
do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, paski 
do okularów, futerały na okulary, etui na okulary, pojem-
niki do soczewek kontaktowych, futerały na urządzenia 
optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, 
okulary antyrefleksyjne, okulary korekcyjne, okulary pro-
gresywne, okulary ochronne, okulary pływackie, okulary 
przeciwoświetleniowe, okulary 3d, okulary dla rowerzy-
stów, okulary inteligentne, okulary przeciwsłoneczne, 
części do okularów, oprawki do okularów i okularów prze-
ciwsłonecznych, soczewki korekcyjne [optyka], szklane 
soczewki optyczne, woreczki na okulary, etui na akcesoria 
optyczne, futerały na okulary, gogle korekcyjne do pływa-
nia, optyczne artykuły, osłony do okularów, pojemniczki 
na szkła kontaktowe, smycze do okularów, łańcuszki do bi-
nokli, zauszniki do okularów, urządzenia do mycia szkieł 
kontaktowych, uchwyty do okularów, rzemienie do okula-
rów, paski do okularów przeciwsłonecznych, aparaty słu-
chowe i akcesoria do nich, elektryczne aparaty słuchowe 
i akcesoria do nich, aparaty słuchowe dla niesłyszących 
i akcesoria do nich, aparaty słuchowe sterowane elektrycz-
nie i akcesoria do nich, adaptery do aparatów słuchowych, 
zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony 

uszu], wkładki douszne do użytku medycznego, wkładki 
douszne będące elementami aparatów słuchowych, przy-
rządy do badania wzroku, urządzenia do badania wzroku, 
przyrządy do badania oczu, urządzenia do badania oczu, 
Prowadzenie sklepu internetowego opartego na sprzeda-
ży i doradztwie z zakresu optyki, oftalmiki i kontaktologii, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administracyjne 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Admini-
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Po-
moc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi zarzą-
dzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, 
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, Wsparcie w dziedzinie zarządzania bizne-
sowego w zakresie franchisingu, Usługi zarządzania biu-
rowego [dla osób trzecich], Usługi w zakresie czynności 
biurowych, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla 
osób trzecich], Usługi sekretarskie i biurowe, Pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Po-
moc przy prowadzeniu franczyz, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w spra-
wach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie po-
średnictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, 
Księgowość, Księgowość administracyjna, Usługi rekla-
mowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybu-
cja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja 
próbek reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy, Do-
radztwo reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze do-
tyczące reklamy, Badanie rynku, Analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Analizy pro-
gnoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, 
Sporządzanie raportów ekonomicznych, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi reklamowe i promocyjne 
oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi franchisingowe 
w zakresie zakładania i prowadzenia salonów optycznych, 
Prowadzenie sklepu w zakresie soczewek kontaktowych 
i akcesoriów pielęgnacyjnych, 37 Naprawa i konserwacja 
aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa 
okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
i konserwacją okularów, Budowa sklepów, 41 Edukacja, 
Usługi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia bizne-
sowe, Usługi szkolenia personelu, Organizacja warsztatów 
i seminariów, Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Szkolenia z zakresu optometrii, 44 Usługi 
okulistyczne, Diagnostyka okulistyczna, Zabiegi okuli-
styczne, Usługi ortooptyczne, Usługi optyczne, Badania 
optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne], Dopasowywanie oku-
larów, Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontakto-
wych, Usługi optometryczne, Doradztwo związane z ba-
daniem słuchu, Poradnictwo medyczne związane z utratą 
słuchu, Usługi przesiewowych badań wzroku, Badanie 
słuchu.

(210) 533104 (220) 2021 08 25
(731) ROZENKOWSKA KATARZYNA VISCOM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Viscom
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Artykuły optyczne 
do uprawiania sportu, Artykuły optyczne [okulary] korekcyj-
ne, Etui na akcesoria optyczne.

(210) 533109 (220) 2020 07 09
(731) Materassificio Montalese S.p.A., Agliana, IT
(540) (znak słowny)
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(540) ERGOFRESH
(510), (511) 10 Materace do celów medycznych, Poduszki 
do celów medycznych, 20 Materace piankowe, Materace 
dmuchane, do celów niemedycznych, Materace, Karimaty, 
Poduszki, Nadmuchiwane podgłówki, Poduszki pod kark, 
Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, Poduszki na-
dmuchiwane, Podgłówki, Wałki, Łóżka, Wezgłowia, Listwowe 
podstawy łóżek - stelaże, Kanapy, Fotele sako, Kanapo-tap-
czany, Maty do drzemki - poduszki lub materace, Materace 
z lateksu, 24 Tekstylia, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Bielizna 
pościelowa i koce, Narzuty na łóżka, Kołdry, Prześcieradła 
na łóżka, Śpiwory.

(210) 533111 (220) 2021 08 24
(731) ENSO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SWEEPER CT
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia pomiarowe, 10 Urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty do masażu wibra-
cyjnego, Przyrządy elektryczne do akupunktury, Stymulatory 
mózgu, Urządzenia i instrumenty medyczne, 44 Usługi me-
dycyny alternatywnej, Fizjoterapia.

(210) 533112 (220) 2021 08 24
(731) ENSO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SWEEPER BT
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia pomiarowe, 10 Urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty do masażu wibra-
cyjnego, Przyrządy elektryczne do akupunktury, Stymulatory 
mózgu, Urządzenia i instrumenty medyczne, 44 Usługi me-
dycyny alternatywnej, Fizjoterapia.

(210) 533127 (220) 2021 08 25
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Horeca Hero
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie kompute-
rowe [programy], Programy komputerowe, Programy kom-
puterowe do pobrania, Programy komputerowe do prze-
twarzania danych, Programy komputerowe do zarządzania 
projektami, Programy komputerowe do zarządzania siecia-
mi, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobra-
nia], Programy komputerowe stosowane do elektronicz-
nych systemów kasowych, Programy komputerowe umożli-
wiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych  
on-line, Interfejsy komputerowe, 35 Usługi doradztwa 
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 
Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie bizne-
sowe hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób 
trzecich, Zarządzanie hotelami, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarzą-
dzania marketingowego, Doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo związane z zarządza-
niem, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi w za-
kresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferują-
cych posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działal-
ności restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biz-

nesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działal-
ności, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie 
restauracjami dla osób trzecich, 42 Badania, opracowywa-
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, Programowanie komputerów i projektowanie 
oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do zarządzania bazami danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, Projektowanie i rozwój oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie 
oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywa-
niem oprogramowania komputerowego.

(210) 533129 (220) 2021 08 25
(731) PIERWIASTEK SUKCESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Pierwiastek Sukcesu
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 533135 (220) 2021 08 25
(731) KAMIŃSKI MAREK, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPL SIMPLE BY DOTVAPE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), 
Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty do żyw-
ności [olejki eteryczne], Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków esencyjnych, Aromaty [olejki aromatyczne], Aro-
maty [olejki eteryczne], Aromaty spożywcze sporządzo-
ne z olejków eterycznych, Aromatyczne olejki eteryczne, 
Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Olejki zapa-
chowe, Olejki nielecznicze, Olejki eteryczne, 5 Papierosy 
beztytoniowe do celów medycznych, Plastry z nikotyną 
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, 34 Aroma-
ty do tytoniu, Aromaty chemiczne w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elek-
tronicznych, inne niż olejki eteryczne, Ciekłe roztwory 
do użytku w e-papierosach, Papierosy elektroniczne, Pa-
pierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów lecz-
niczych, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki 
eteryczne, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania do-
ustnego, Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Waporyzatory 
osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny 
do nich.

(210) 533137 (220) 2021 08 25
(731) HAPPYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) laktopołożna Estera Michalak laktochat laktofakty 
laktoporady laktowywiady laktohistorie 
laktoopowieści laktoklub laktoblog laktowarsztaty 
laktomity laktowięzi laktozdjęcia laktoatrakcje 
laktomisja laktohity laktogwiazdy laktolegion 
laktodzień laktoweekend laktopodróże laktoświat 
laktotipy laktogra laktokonkurs laktowieści laktomyśl 
laktoterror laktomiłość laktospecjalista laktochwile 
laktowsparcie laktodroga laktowspomnienia 
laktoratunek laktozabawa laktomiłosne historie świat 
według położnej klub fanów karmienia piersią szkoła 
rodzenia laktopołożnej

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi doradcze w zakresie laktacji, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, 
Domowa opieka pielęgniarska, Doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia i od-
żywiania, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
Ochrona zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Świad-
czenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi w za-
kresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, Doradztwo 
medyczne w zakresie ciąży, Usługi opieki poporodowej 
dla kobiet, Badania medyczne, Doradztwo w dziedzinie 
rodzenia, Konsultacje medyczne, Udzielanie informacji 
medycznej, Udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, Udzielanie wiadomości i informacji w dzie-
dzinie medycyny.

(210) 533138 (220) 2021 08 25
(731) PLICNER BOGDAN IVERTII POLSKA, Żarów
(540) (znak słowny)
(540) KELAG
(510), (511) 6 Pergole ogrodowe metalowe, Samozamyka-
cze do drzwi wykonane z metalu, 11 Rolki do kabin pryszni-
cowych.

(210) 533156 (220) 2021 08 26
(731) KARPIŃSKI CEZARY, Ujazd
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CODEWALK Cezary Karpiński

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 42 Poradnictwo informatyczne, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowa-
nia, Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Hosting stron internetowych, Tworzenie i projekto-
wanie indeksów informacji opartych na stronach interne-
towych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Wy-
najmowanie serwerów WWW, Doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego.

(210) 533157 (220) 2021 08 26
(731) KROTOSKI BŁAŻEJ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bawidło.pl

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z hulajnogami [zabawkami], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z hulajnogami [zabawkami], Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z kaskami dla rowerzystów, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z kaskami dla rowerzystów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z rowerami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z rowerami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kredkami do kolorowania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kredkami do koloro-
wania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z flamastrami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z flamastrami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z plasteliną do zabawy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plasteliną do zabawy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stemplami do pie-
czętowania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stem-
plami do pieczętowania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z książkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z farba-
mi do celów artystycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z farbami do celów artystycznych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z brokatem do celów biurowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z brokatem do celów 
biurowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gliną 
do modelowania dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z gliną do modelowania dla dzieci, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z modeliną polimerową, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z modeliną polimerową, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami druko-
wanymi i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem 
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edukacyjnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mate-
riałami drukowanymi i artykułami papierniczymi oraz wypo-
sażeniem edukacyjnym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z piórnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z plecakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plecaka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bidonami (pustymi), Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z bidonami (pustymi), Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z naczyniami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z naczyniami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze śliniakami z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze śliniakami z materiałów tekstylnych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kocami bawełnianymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kocami bawełniany-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pościelą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pościelą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami i artykułami higienicznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami hi-
gienicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zesta-
wami produktów do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zestawami produktów do higieny jamy 
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetyka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żelami pod prysz-
nic i do kąpieli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żela-
mi pod prysznic i do kąpieli, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mydłem pielęgnacyjnym, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z mydłem pielęgnacyjnym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z oliwkami dla niemowląt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oliwkami dla niemowląt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lakierami do paznokci, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lakierami do paznok-
ci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynami do my-
cia naczyń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami 
do mycia naczyń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pastą do zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z pastą do zębów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dezodorantami i antyperspirantami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z dezodorantami i antyperspirantami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czysz-
czenia i odświeżania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z nocnikami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nocnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakładkami na deskę sedesową dla dzieci, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakładkami na deskę sede-
sową dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z matami na biurko, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z matami na biurko, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze szkatułkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szka-
tułkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smoczka-
mi do użytku z butelkami do karmienia niemowląt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze smoczkami do użytku 
z butelkami do karmienia niemowląt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do karmienia i smoczkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do kar-
mienia i smoczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 

z butelkami do karmienia niemowląt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z butelkami do karmienia niemowląt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z aspiratorami do nosa, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aspiratorami do nosa, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z termometrami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z termometrami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami kąpielowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami ką-
pielowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przewi-
jakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przewijakami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z okularami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z okularami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z gumkami do włosów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z gumkami do włosów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze spinkami do włosów, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze spinkami do włosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyrządami do masażu, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyrządami do masażu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zawieszkami do breloków do kluczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zawieszkami do bre-
loków do kluczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odświeżaczami powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odświeżaczami powietrza, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami czyszczącymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami czyszczącymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze świecami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze świecami, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z żywnością, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z opaskami na głowę, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z opaskami na głowę, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z turbanami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z turbanami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami sportowymi.

(210) 533158 (220) 2021 08 26
(731) JAKÓBIEC MAGDALENA, Giemzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA MONNE

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca.

(210) 533160 (220) 2021 08 26
(731) SPADŁO DAWID, Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) fit&gym

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, 41 Trening osobisty [szkolenie], Treningi zdro-
wotne i treningi fitness, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], 44 Doradztwo dietetyczne, Doradz-
two w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi fizjoterapii.

(210) 533161 (220) 2021 08 26
(731) VMP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Momenti Per Me
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista i nocna, Piżamy, 
Spodnie do piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy 
damskie, Piżamy [tylko z trykotu], Bluzki, Bluzki z krótkimi rę-
kawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Blu-
zy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Dzianina [odzież], 
Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [play-
suit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, 
Koszule, Koszule codzienne, Koszule nocne, Koszule z dłu-
gimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule z kołnierzykiem, 
Koszule z golfem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule za-
pinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy ciążowe, 
Odzież codzienna, Legginsy, Odzież damska, Odzież dzia-
na, Odzież męska, Odzież sportowa, Płaszcze kąpielowe, 
Płaszcze kąpielowe z kapturem, Spodenki, Spodnie, Koszule 
do spania.

(210) 533164 (220) 2021 08 26
(731) GŁUSZCZUK MICHAŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Hello Social
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Marketing dotyczący 
promocji, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Mar-
keting afiliacyjny, Marketing ukierunkowany, Prowadzenie 
badań marketingowych, Reklama i marketing, Analiza tren-
dów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w zakresie 
marketingu, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Rekla-
ma, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe 
na rzecz innych, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych, Badania rynkowe, Usługi w zakre-
sie reklamy, Porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Do-
radztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsu-
mentów, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb 

nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych 
sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie marketingu, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Usługi doradcze do-
tyczące reklamy, promocji i marketingu, Tworzenie tekstów 
reklamowych.

(210) 533167 (220) 2021 08 26
(731) FORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) VELVET Ultra Matt
(510), (511) 20 Płyty meblowe, Szafki na płyty [meble], Ele-
menty meblowe, Panele meblowe, Meble, Meble i akceso-
ria meblowe wyposażenia domu, Blaty kuchenne [meble], 
Meble łazienkowe, Półki [meble], Regały [meble], Ekrany 
[meble], Szafy [meble], Ściany działowe [meble], Półki ścien-
ne [meble], Fronty szuflad, Fronty do szafek, Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Dekoracyjne panele 
drewniane [meble].

(210) 533168 (220) 2021 08 26
(731) JASIK MAGDALENA CLAREX PRODUCENT CHOINEK 

SZTUCZNYCH, Stara Huta
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAREX CHRISTMAS TREES & DECORATIONS

(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 26 Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe 
z lampkami, Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, Sztuczne 
girlandy i wieńce, Girlandy sztuczne, Kwiaty sztuczne (Wień-
ce z -), Sztuczne wieńce, Sztuczne wieńce bożonarodzenio-
we z lampkami, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, Wień-
ce z kwiatów sztucznych, Wieńce ze sztucznych kwiatów, 
28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia 
i sztuczne choinki, Sztuczne choinki, Choinki [sztuczne].

(210) 533169 (220) 2021 08 26
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L & M FINE CUT TOBACCO CHILL MENTHOL

(531) 03.01.02, 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby ty-
toniowe, Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania 
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
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(papierosy ziołowe), Snus (tytoń do stosowania doustnego), 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Papierosy 
elektroniczne, Produkty tytoniowe do podgrzewania, Urzą-
dzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawiera-
jącego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające 
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Artykuły 
dla palaczy, bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, 
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki.

(210) 533173 (220) 2021 08 26
(731) GISELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GISELLE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bikini, Blezery, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawa-
mi, Bluzy dresowe, Apaszki, Apaszki [chustki], Bluzy sporto-
we, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Chustecz-
ki do kieszonki piersiowej [poszetki], Chusty pareo, Chustki 
[apaszki], Chusty plażowe, Damskie luźne topy, Damskie su-
kienki na uroczystości, Dolne części ubrań [odzież], Dwurzę-
dowe kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżin-
sy, Eleganckie spodnie, Fulary [ozdobne krawaty], Galowa 
odzież wieczorowa, Garnitury damskie, Garnitury typu zoot 
suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury, Gar-
nitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Golfy, Golfy [odzież], 
Jedwabne krawaty, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kasz-
mirowe szale, Kombinezony, Kombinezony damskie jedno-
częściowe [playsuit], Kombinezony [odzież], Kostiumy kąpie-
lowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe 
z usztywnianymi miseczkami, Koszule, Koszule codzienne, 
Koszule eleganckie, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótki-
mi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Kurt-
ki, Kurtki [odzież], Letnie sukienki, Luźne sukienki o prostym 
kroju, Marynarki od garniturów, Narzutki na ramiona [odzież], 
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dziana, Odzież 
jedwabna, Odzież haftowana, Odzież kaszmirowa, Odzież 
lniana, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla 
pań, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski materiało-
we [odzież], Peleryny [narzutki], Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze wieczorowe, Poszetki [odzież], Spódnico-
-spodnie, Spódnico-spodenki, Spodnie od dresu, Spodnie, 
Spodnie dresowe, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla 
kobiet], Stroje plażowe, Sukienki damskie, Sukienki druhen, 
Suknie wieczorowe, Swetry bez rękawów, Swetry marynar-
skie, Swetry [odzież], Swetry rozpinane, Swetry z dekoltem 
w serek, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Swetry 
z półgolfem, Szaliki jedwabne, Szerokie koszule wierzchnie, 
Szmizetki, T-shirty z krótkim rękawem, Topy bez ramiączek, 
Topy [odzież], Topy z dzianin, Topy z półgolfem, Trencze, Tu-
niki, Ubrania codzienne, Żakiety z dzianiny, Bolerka, Długie 
kurtki, Długie luźne stroje, Koszulki z nadrukami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie płaszcze 
[do samochodu], Krótkie spodnie, Kurtki wierzchnie, Kurtki 
z rękawami, Minispódniczki, Odzież wełniana, Odzież wie-

czorowa, Odzież z imitacji skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Opaski na szyję [części odzieży], Parea, Paski, Płaszcze, Płasz-
cze plażowe, Płaszcze zimowe, Spodenki, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Spódnice plisowane, Spodnie capri, Spodnie kha-
ki, Stroje dla druhen, Stroje wizytowe, Swetry polo, Swetry 
z golfem, Swetry, Szale i chusty na głowę, Szorty, Szorty 
[odzież], Wygodne luźne spodnie.

(210) 533174 (220) 2021 08 26
(731) OTOEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 09.07.05, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja szkoleń, Na-
uczanie i szkolenia.

(210) 533175 (220) 2021 08 26
(731) CAFFE GRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) caffe grano.pl

(531) 05.11.23, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Kawa, Herbata, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produkta-
mi: Kawa (Elektryczne ekspresy do -), Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z następującymi produktami: Kawa (Elektrycz-
ne ekspresy do -), Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z naczyniami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naczy-
niami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z młynkami 
do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z młynkami 
do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następu-
jącymi produktami [Filtry do kawy papierowe], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z następującymi produktami [Filtry 
do kawy papierowe], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z następującymi produktami [Ekspresy do kawy, nieelek-
tryczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następują-
cymi produktami [Ekspresy do kawy, nieelektryczne], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produkta-
mi [Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produktami 
[Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produkta-
mi [Książki], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następu-
jącymi produktami [Książki].

(210) 533177 (220) 2021 08 26
(731) WEROŃSKA MAŁGORZATA, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Cuda Wianki

(531) 27.05.01, 26.01.14, 26.02.01, 26.02.14, 02.03.08, 02.03.23, 
02.05.23, 10.03.01, 10.03.04

(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dekoracjami wiszącymi 
[ozdobami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z de-
koracjami wiszącymi [ozdobami], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dekoracjami ściennymi (nietekstylny-
mi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami 
ściennymi (nietekstylnymi), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze statuetkami, figurkami, dziełami sztuki, 
ozdobami i dekoracjami wykonanymi z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze statuetkami, figurkami, 
dziełami sztuki, ozdobami i dekoracjami wykonanymi 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fo-
tografiami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z foto-
grafiami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obrazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z obrazami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżu-
terią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lampami stojącymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami stoją-
cymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami 
wiszącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lam-
pami wiszącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z bielizną pościelową i kocami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bielizną pościelową i kocami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z poduszkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z poszewkami na poduszki, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z poszewkami na podusz-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poszewkami 
na kołdry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poszew-
kami na kołdry.

(210) 533178 (220) 2021 08 26
(731) EUROPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naszemaseczki.pl

(531) 27.05.01, 26.05.04, 26.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 Maski tlenowe, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Jed-
norazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku la-
boratoryjnego, Maski do oddychania, Maski do oddychania, 
inne niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maski 
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu od-
dechowego, Maski przeciwgazowe, Maski przeciwpyłowe, 
10 Chirurgiczne maski oddechowe, Maski chirurgiczne, Ma-
ski do zapobiegania zakażeniom, Maski higieniczne do ce-
lów medycznych, Maski i sprzęt do sztucznego oddychania, 
Maski na twarz do ochrony przed substancjami toksyczny-
mi do użytku medycznego, Maski na twarz do użytku me-
dycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski ochronne 
na nos do użytku medycznego, 35 Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej materiałów ochronnych, maseczek na twarz ochron-
nych i medycznych, masek filtrujących.

(210) 533187 (220) 2021 08 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA SMAKÓW Czekolada z manufaktury

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 05.07.01, 05.07.06, 05.07.27, 
05.13.25, 05.03.13, 05.03.16

(510), (511) 30 Batoniki z polewą czekoladową, Batony cze-
koladowe, Cukierki czekoladowe, Czekolada, Czekolada bez-
mleczna, Czekolada mleczna, Czekolada mleczna w tablicz-
kach, Czekoladki, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulo-
wana lub w napojach], Kawa aromatyzowana, Kawa mielona, 
Kawa niepalona, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci 
całych ziaren, Mielone ziarna kawy, Orzechy w czekoladzie, 
Orzechy w polewie czekoladowej, Owoce w polewie czeko-
ladowej, Palone ziarna kawy, Praliny wytworzone z czekola-
dy, Produkty cukiernicze uformowane z czekolady, Wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze 
z czekolady, Wyroby z kakao, Ziarna kawy.

(210) 533203 (220) 2021 08 26
(731) ZDZIARSKI SZYMON NEOPAK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neopak
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i kar-
ton, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka 
kartonowe, Przemysłowy papier i karton, Kartony do dostar-
czania towarów, Karton do wycinania szablonów, Kartono-
we pudełka do pakowania, Tablice reklamowe z kartonu, 
Maty stołowe z kartonu, Kartony do pakowania, Pudełka 
kartonowe, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rol-
ki kartonowe, Karton opakowaniowy, Pudełka z papieru 
lub kartonu, Pojemniki kartonowe do pakowania, Kartony 
z tektury do pakowania, Wypełnienie z papieru lub karto-
nu, Materiały do pakowania z kartonu, Materiały opakowa-
niowe wykonane z kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, Kar-
tonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Torby papierowe, Torby na prezenty, Torby pa-
pierowe do pakowania, Worki i torby papierowe, Wyściełane 
torby tekturowe, Wyściełane torby papierowe, Torby z fo-
lii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych 
do owijania, Folia bąbelkowa do pakowania, Torby wyście-
łane folią bąbelkową do pakowania, Papier, Taśmy papiero-
we, Taśma klejąca, Podajniki do taśmy klejącej, Taśmy klejące 
do pakowania, Taśma klejąca pakowa papierowa, Koperty, 
Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, Koperty papierowe do pakowania, Koper-
ty z tworzyw sztucznych, Koperty na butelki z kartonu lub 
papieru, Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Folia, 
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia do pakowania 
prezentów, Folia spożywcza, Worki na śmieci, Worki papie-
rowe, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, Wyściółki 
do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucz-
nych, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Artykuły biurowe, 
Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Aplikacje z papieru, 
Atramenty, Bibuły, Artykuły piśmiennicze, Artykuły do pisa-
nia i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisania, Bloczki 
do notowania, Broszury, Cyrkle, Datowniki, Dekoracje na stół 
z papieru, Druki, Dziurkacze [artykuły biurowe], Emblematy 
papierowe, Etui na przybory do pisania, Etykietki na prezen-
ty, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Fiszki, Folie kleją-
ce do artykułów papierniczych, Gilotyny do papieru, Gumki, 
Kalendarze, Kalka kopiująca, Kartki z życzeniami, Karty, Klej 
biurowy, Kołonotatniki, Kolorowe długopisy, Kreda, Korekto-
ry w płynie do dokumentów, Koszulki do przechowywania 
zbiorów, Kredki do kolorowania, Książki, Księgi gości, Linijki, 
Maszyny biurowe, Markery, pisaki, Materiały drukarskie i in-
troligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały do opakowywania, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtra-
cyjne z papieru, Naklejki, Niszczarki dokumentów [maszyny 
biurowe], Notesy, Notatniki, Obrazy, Obwoluty na dokumen-
ty, Ołówki, Organizery na biurko, Pastele, Pędzle, Pergamin, Pi-
nezki, Pióra i długopisy, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w zakresie niezastępujących towarów: karton, 
opakowania kartonowe, papier i kanon, pudła opakowanio-
we [kartonowe], składane pudełka kartonowe, przemysłowy 
papier i karton, kartony do dostarczania towarów, karton 
do wycinania szablonów, kartonowe pudełka do pakowania, 
tablice reklamowe z kartonu, maty stołowe z kartonu, karto-
ny do pakowania, pudełka kartonowe, pudła kartonowe, po-
jemniki kartonowe, rolki kartonowe, karton opakowaniowy, 
pudełka z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe do pa-
kowania, kartony z tektury do pakowania, wypełnienie z pa-
pieru lub kartonu, materiały do pakowania z kartonu, mate-

riały opakowaniowe wykonane z kartonu, etykiety z papieru 
lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, w formie 
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie skła-
danej, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, torby papierowe, torby na prezenty, 
torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe, 
wyściełane torby tekturowe, wyściełane torby papierowe, 
torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw 
sztucznych do owijania, folia bąbelkowa do pakowania, tor-
by wyściełane folią bąbelkową do pakowania, papier, taśmy 
papierowe, taśma klejąca, podajniki do taśmy klejącej, taśmy 
klejące do pakowania, taśma klejąca pakowa papierowa, ko-
perty, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, koperty papierowe do pakowania, 
koperty z tworzyw sztucznych, koperty na butelki z kartonu 
lub papieru, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, 
folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia do pako-
wania prezentów, folia spożywcza, worki na śmieci, worki 
papierowe, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wy-
ściółki do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw 
sztucznych, afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], arku-
sze z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły biurowe, 
arkusze papieru [artykuły papiernicze], aplikacje z papieru, 
atramenty, bibuły, artykuły piśmiennicze, artykuły do pisa-
nia i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, bloczki 
do notowania, broszury, cyrkle, datowniki, dekoracje na stół 
z papieru, druki, dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy 
papierowe, etui na przybory do pisania, etykietki na prezen-
ty, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], fiszki, folie kleją-
ce do artykułów papierniczych, gilotyny do papieru, gumki, 
kalendarze, kalka kopiująca, kartki z życzeniami, karty, klej 
biurowy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, kreda, korekto-
ry w płynie do dokumentów, koszulki do przechowywania 
zbiorów, kredki do kolorowania, książki, księgi gości, linijki, 
maszyny biurowe, markery, pisaki, materiały drukarskie i in-
troligatorskie, materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, materiały do opakowywania, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtra-
cyjne z papieru, naklejki, niszczarki dokumentów [maszyny 
biurowe], notesy, notatniki, obrazy, obwoluty na dokumenty, 
ołówki, organizery na biurko, pastele, pędzle, pergamin, pi-
nezki, pióra i długopisy, piórniki, kleje [klejenie], kleje do po-
kryć dachowych nakładane na gorąco, rękawice ścierne, 
mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji paznokci, 
sztućce, plandeki ochronne, rękawice ogniotrwałe, urządze-
nia do dezynfekcji, wózki, wózki narzędziowe, wózki zwrot-
ne, taczki, zszywacze, kokardy papierowe, rękawice izolacyj-
ne, węże, taśmy izolacyjne, słomki do picia, mopy, plandeki, 
nici syntetyczne, nici skręcane, taśmy tapicerskie, elastyczne 
wstążki, wstążki ozdobne, kokardy, rozety.

(210) 533204 (220) 2021 08 26
(731) JANIA DOROTA CENTRUM NOSZENIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Noszenia

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.07.01, 02.07.09, 02.07.23, 02.09.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: pieluszki jednorazowe, pie-
luszki materiałowe, pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluszki 
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dla niemowląt, dziecięce pieluszki [pieluchy], jednorazowe 
pieluszki z papieru dla niemowląt, maski ochronne, słuchaw-
ki, słuchawki z redukcją hałasu, gryzaki na ząbkowanie, gryza-
ki pierścienie dla ząbkujących dzieci, gryzaki do złagodzenia 
lub ułatwienia ząbkowania, gryzaki pierścienie z grzechotką 
dla ząbkujących dzieci, gryzaki pierścienie do uśmierzania 
bólu związanego z ząbkowaniem, gryzaki w formie łań-
cuszków do uśmierzania bólu związanego z ząbkowaniem, 
smoczki, smoczki pediatryczne, smoczki niemowlęce, 
smoczki dla noworodków, smoczki dla niemowląt, smoczki 
jednorazowego użytku, smoczki dla dzieci, smoczki do kar-
mienia niemowląt, smoczki do butelek do karmienia, smocz-
ki do butelek do karmienia niemowląt, smoczki do użytku 
z butelkami do karmienia niemowląt, nosidełka kangurki nie-
mowlęce, nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, nosi-
dełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla nie-
mowląt do noszenia na ciele, chusty do noszenia niemowląt, 
torby na ramię, torby na pieluchy, saszetki męskie, saszetki 
biodrowe, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], to-
rebki na biodra [nerki], plecaki, plecaki wycieczkowe, małe 
plecaki, plecaki [małe], plecaki do noszenia niemowląt, tor-
by-nosidełka niemowlęce, szczotki do smoczków do butelek 
do karmienia, koce wełniane, koce bawełniane, koce pikni-
kowe, koce jedwabne, kocyki dziecięce, koce do łóżeczek 
dziecięcych, bielizna pościelowa i koce, kocyki dla niemowląt 
[rożki], opaski na głowę, kurtki, kurtki nieprzemakalne, kurt-
ki [odzież], kurtki bluzy, kurtki dresowe, długie kurtki, grube 
kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, bluzy dresowe, 
bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kaptu-
rem, damskie kapcie składane, skarpetki noszone jako kapcie, 
rękawiczki, rękawiczki zimowe, grzechotki dla dzieci z gry ża-
kiem w formie pierścienia, 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], 
Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzo-
wane szkolenia, Kursy szkoleniowe, Wyznaczanie standar-
dów szkoleń, Zapewnianie szkoleń on-line, Usługi szkolenia 
nianiek, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Trening oso-
bisty [szkolenie], Szkolenie i instruktaż, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń, Szkolenia ruchowe 
dla dzieci, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruk-
tażowe i szkoleniowe, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
on-line, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, 
Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Usłu-
gi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta-
tów [szkolenia], Szkolenie personelu niemedycznego w za-
kresie opieki nad dziećmi.

(210) 533205 (220) 2021 08 26
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hegger Auto Perfektion

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.02.01
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi impor-
towo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie następujących towarów: preparaty ścierne 
do użytku w pielęgnacji samochodów, skrobaczki ręczne 
do usuwania lodu z okien pojazdów, urządzenia nawigacyjne 
do samochodów, ładowarki do samochodów elektrycznych, 
uchwyty samochodowe do telefonów, urządzenia kontrolu-
jące do automatycznego parkowania samochodów, kamery 
do monitorowania tzw. „martwego pola” w samochodach, 
uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samocho-
dach, ładowarki USB przystosowane do samochodowych 
gniazd zapalniczki, nawilżacze powietrza do samochodów, 
lodówki na napoje do samochodów, popielniczki do samo-
chodów, uchwyty na szklankę do samochodów, przenośne 
foteliki dziecięce do samochodów, bagażniki na narty do sa-
mochodów, uchwyty na parasole do samochodów, podusz-
ki na siedzenia do samochodów, poduszki przystosowane 
do siedzeń samochodowych, wycieraczki do szyb przed-
nich samochodów silnikowych, osłony przeciwsłoneczne 
do przednich szyb samochodów, bagażniki na narty do sa-
mochodów silnikowych, pojemniki na drobiazgi do siedzeń 
samochodowych, foteliki dla dzieci do użytku w samocho-
dach, zestawy na dach samochodu do przewożenia kanoe 
i kajaków, pojemniki na drobiazgi do urwania w bagażnikach 
samochodowych, klipsy przystosowane do mocowania czę-
ści samochodowych do nadwozi, dopasowane pokrowce 
na siedzenia do użytku w samochodach, uchwyty do kub-
ków do picia przystosowane do samochodów, bagażniki 
do pojazdów, szyby do pojazdów, okładziny do pojazdów, 
kołpaki [do pojazdów], wycieraczki do przednich szyb pojaz-
dów [części pojazdów], pasy bezpieczeństwa do pojazdów, 
drewniane siedzenia do pojazdów, ukształtowane maty 
do pojazdów, podpórki do pojazdów jednośladowych, fote-
liki bezpieczeństwa do pojazdów, stojaki na napoje do po-
jazdów, alarmy dźwiękowe anty włamaniowe do pojazdów, 
przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, błotniki 
[części do pojazdów lądowych], metalowe haki holowni-
cze do pojazdów, poduszki bezpieczeństwa do siedzeń 
pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów wodnych, uchwyty 
na szklankę do pojazdów, schowki na rękawiczki do pojaz-
dów, pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], po-
krowce na siedzenia pojazdów [ukształtowane], elektryczne 
zapalniczki do pojazdów lądowych, podkładki antypośli-
zgowe pod opony pojazdów, panele ozdobne do nadwozi 
pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów, podwozia 
do pojazdów [statków powietrznych], systemy alarmowe 
do pojazdów lądowych, ochronne pokrowce do pojazdów 
[ukształtowane], ochronne pokrowce do pojazdów [dopaso-
wane], poduszki na siedzenia do pojazdów, worki [schowki] 
do użytku wewnątrz pojazdów, pompki nożne do pompo-
wania opon pojazdów, zestawy do składowania do pojaz-
dów kempingowych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do po-
jazdów, pokrowce na siedzenia [dopasowane] do pojazdów, 
uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, 
organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane 
do użytku w samochodach, organizery do tyłów siedzeń 
specjalnie przystosowane do użytku w pojazdach, pod-
stawki dla dzieci do samochodów, poduszki do podpierania 
do użytku w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa 
dla dzieci, skrobaki do szkła przeznaczone do czyszczenia, 
akcesoria samochodowe, części samochodowych.
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(210) 533211 (220) 2021 08 27
(731) GURDEK WOJCIECH KARAMBOLA, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACKFROG.PL PRINT YOUR 3D WORLD

(531) 03.11.12, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.06, 29.01.15
(510), (511) 35 Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu -), Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel].

(210) 533215 (220) 2021 08 27
(731) ROYAL SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Royal Smile
(510), (511) 10 Aparaty ortodoncyjne.

(210) 533218 (220) 2021 08 27
(731) SIKORSKI KAJETAN IT&IMPORT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NoBzzz
(510), (511) 1 Środki chemiczne do użytku jako środki od-
straszające poprzez swój zapach, Środki chemiczne do użyt-
ku jako środki odstraszające poprzez swój smak, Środki che-
miczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
Środki chemiczne stosowane w produkcji insektycydów, 
Dodatki chemiczne do środków owadobójczych, Substancje 
chemiczne do produkcji środków odstraszających owady, 
5 Spirale odstraszające komary, Spraye przeciw owadom, 
Insektycydy, Insektycydy do użytku domowego, Ekstrakty 
tytoniowe [owadobójcze], Środki owadobójcze, Środki od-
straszające insekty, Środki odstraszające mole, Środki odstra-
szające owady, Środki odstraszające pasożyty zewnętrzne, 
Środki odstraszające komary, Środki odstraszające dla zwie-
rząt, Środki odstraszające insekty dla psów, Drzewo sanda-
łowe do użytku jako preparat odstraszający owady, Drewno 
cedrowe jako środek odstraszający owady, Środki odstrasza-
jące komary do nakładania na skórę, Bransoletki nasączone 
środkiem odstraszającym owady, Chusteczki nasączone 
środkiem odstraszającym owady, Opaski na nadgarstek na-
sączone preparatami odstraszającymi owady, Środki odstra-
szające owady dla zwierząt, Środki odstraszające owady dla 
ludzi, Środki wabiące owady, Tabletki zawierające kamforę 
będące środkami odstraszającymi owady, Zawieszki odstra-
szające owady, Środki odstraszające robactwo do użytku 
na darni lub trawie, Owadobójcze szampony dla zwierząt, 
Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Środki do my-
cia psów [insektycydy], Środki do mycia zwierząt [insektycy-
dy], Produkty do zwalczania komarów do nakładania na mo-

skitiery, 21 Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Elektryczne pułapki na owady, 
Nieelektryczne pułapki na owady, Elektryczne urządzenia 
do wabienia i zabijania owadów, Łapki na insekty, Pułapki 
na robactwo, 35 Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w internecie, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udostępnianie 
katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Inter-
necie, Udostępnianie on-line przewodników reklamowych 
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel on-line w Internecie, Przeprowadzanie sprzedaży 
aukcyjnej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja 
sprzedaży, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów 
kosmetycznych, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania 
zamówień sprzedaży, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, Usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami meta-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyro-
bów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrod-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami i artykułami weteryna-
ryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
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promocji sprzedaży, Reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Publikowanie mate-
riałów reklamowych on-line, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama towarów i usług 
sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika  
on-line do przeszukiwania, Reklamy on-line, Rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komuni-
kacyjnej on-line w Internecie, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień on-line, Usługi aukcji on-line 
dla osób trzecich, Usługi aukcyjne on-line, Usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, Usługi handlowe on-line, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licyta-
cja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne 
on-line za pośrednictwem Internetu, Usługi sklepów de-
talicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi w zakresie zamówień on-line.

(210) 533223 (220) 2021 08 27
(731) MISTAK SARA MISTAK MEDIA, Chorągwica
(540) (znak słowny)
(540) BABASIERZUCA
(510), (511) 35 Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Reklama, Reklama i marketing, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama on-line poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie 
danych związanych z reklamą, Udzielanie informacji zwią-
zanych z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), Usługi reklamowe w zakresie odzieży, 
Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty 
informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Usługi w zakresie oceny marki, Testowanie marki, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Organiza-
cja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usłu-
gi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towa-
rów, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Usłu-
gi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 
Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności to-
warów, Pokazy mody w celach handlowych, Organizowanie 
pokazów mody w celach handlowych, Organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, Pokazy mody w celach 
promocyjnych [Organizacja -], Organizacja pokazów mody 
do celów promocji sprzedaży, Promowanie sprzedaży arty-
kułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych 
w czasopismach, Usługi prezentowania produktów na wy-
stawach sklepowych przez modelki lub modeli, Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich, Udostępnianie porad 
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług 

osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompu-
terowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych, Reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglą-
danie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Pokazy towarów, 
Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów 
do celów promocyjnych, Prezentacje towarów i usług, Pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Usługi w zakresie organizowania pokazów towarów 
handlowych, Usługi w zakresie pokazów towarów, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie naby-
wania towarów dla osób trzecich, Usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych to-
warów, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów 
i usług, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, Promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i promocyj-
ne w zakresie sprzedaży, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w In-
ternecie, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem in-
ternetowych sieci komunikacyjnych, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Przepro-
wadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akce-
soriów odzieżowych, Organizowanie aukcji, Organizowanie 
aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
internetu, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Prowa-
dzenie aukcji, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji 
wirtualnych, Usługi aukcji on-line dla osób trzecich, Usługi 
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, 45 Informacje w zakresie mody, Udostępnianie in-
formacji o modzie, Zindywidualizowane usługi doradztwa 
w zakresie mody.

(210) 533225 (220) 2021 08 27
(731) MISTAK SARA MISTAK MEDIA, Chorągwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABASIERZUCA
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(531) 29.01.15, 02.09.14, 20.05.23, 27.05.01
(510), (511) 35 Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Reklama, Reklama i marketing, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama on-line poprzez kompute-
rowe sieci komunikacyjne, Reklama on-line za pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Promocja sprzeda-
ży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towa-
rów i usług poprzez sponsorowanie, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi w za-
kresie oceny marki, Testowanie marki, Promocje sprze-
daży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji 
towarów, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promo-
cji sprzedaży, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczą-
ce sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy rynków 
dotyczące dostępności towarów, Pokazy mody w celach 
handlowych, Organizowanie pokazów mody w celach 
handlowych, Organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, Pokazy mody w celach promocyjnych [Orga-
nizacja -], Organizacja pokazów mody do celów promo-
cji sprzedaży, Promowanie sprzedaży artykułów mody 
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopi-
smach, Usługi prezentowania produktów na wystawach 
sklepowych przez modelki lub modeli, Prezentacja firm 
oraz ich towarów i usług w internecie, Usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich, Udostępnianie porad 
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże 
reklamowe, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Re-
klamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów 
tych sprzedawców, Usługi reklamowe w zakresie sprzeda-
ży towarów, Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów 
reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Prezentacje towarów i usług, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi w za-
kresie organizowania pokazów towarów handlowych, 
Usługi w zakresie pokazów towarów, Dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi do-
radcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania 
towarów dla osób trzecich, Usługi informacyjne i dorad-
cze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych to-

warów, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towa-
rów i usług, Udzielanie informacji konsumenckich o pro-
duktach w zakresie kosmetyków, Promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komuni-
kacyjnej on-line w Internecie, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji 
internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Or-
ganizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
internetu, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Pro-
wadzenie aukcji, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Przeprowadzanie interaktyw-
nych aukcji wirtualnych, Usługi aukcji on-line dla osób 
trzecich, Usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 45 Informacje 
w zakresie mody, Udostępnianie informacji o modzie, Zin-
dywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody.

(210) 533258 (220) 2021 08 30
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WÓLCZANKA

(531) 27.05.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 18 Port-
monetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Tor-
by na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 
25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpet-
ki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chust-
ki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Reklamy te-
lewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama 
korespondencyjna, Reklama, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepie odzieżą, obuwiem i dodatka-
mi do nich.

(210) 533261 (220) 2021 08 26
(731) ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Szybciej niż myślisz
(510), (511) 30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Aromaty (Preparaty -) 
do żywności, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, 
Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki ete-
ryczne, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Bato-
ny zbożowe, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], Pre-
paraty usztywniające do bitej śmietany, Budyń ryżowy, Bu-
łeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burri-
to, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, 
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chow-chow [przy-
prawa], Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Chutney 
[ostry, gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Ciasto w proszku, Crème brûlées [przypalony krem], Crois-
sant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, 
Cukierki miętowe, Curry [przyprawa], Cykoria [substytut 
kawy], Cynamon [przyprawa], Czekolada, Czekolada pitna, 
Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Dekoracje cukierni-
cze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Do-
datki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, Droż-
dże, Dulce de leche [kajmak], Enzymy do ciast, Esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, 
Glukoza do celów kulinarnych, Gluten jako artykuł spożyw-
czy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki 
[przyprawa!, Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma do żucia, 
Guma do żucia odświeżająca oddech, Harissa [przyprawa], 
Herbata, Herbata mrożona, Herbata z wodorostów kelp, 
Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir [przypra-
wa], Jadalny papier ryżowy, Jęczmień gnieciony, Jęczmień 
łuskany, Jiaozi (pierogi nadziewane), Jogurt mrożony [lody 
spożywcze], Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką [liot dog], 
Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki [cukierki], Kasza bulgur, 
Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa, 
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki psze-
niczne do celów spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Kraker-
sy, Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, 
Kukurydza prażona [popcorn], Kurkuma, Kuskus [kasza], 
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Laksa, Lizaki lodowe, 
Lody, Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony ze sło-
dzoną czerwoną fasolą, Lukier do ciast, Lukier lustrzany [po-
lewa lustrzana], Lukrecja [cukiernictwo], Majonez, Makaron 
nitki, Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Maka-
roniki kokosowe, Makarony, Maltoza, Marcepan, Marynaty, 
Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożyw-
czych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orze-
chowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana, 
Mieszanki ciasta, Mieszanki na naleśniki słone, Mięsne sosy, 
Mięso zapiekane w cieście, Mięta do wyrobów cukierni-
czych, Miętówki odświeżające oddech, Miód, Mleczko 
pszczele, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe, 
Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Napary, inne niż 
do celów leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem, Na-
poje herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, 
Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje 
na bazie kawy, Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze na-
poje na bazie herbaty, Nugat, Ocet, Ocet piwny, Onigiri [kul-
ki ryżowe], Opłatki, Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, 
Owocowe galaretki [słodycze], Pałeczki lukrecjowe [wyroby 
cukiernicze], Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kulinar-
nych, Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przyprawa], 
Pasta migdałowa, Pasta z soi [przyprawy], Pasty czekolado-
we do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie cze-
kolady, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pasztet w cieście (pâté 

en croûte), Pesto [sos], Piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], Pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym], Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, 
Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], 
Płatki kukurydziane, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Po-
madki [cukierki], Pralinki, Preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, Preparaty roślinne zastępujące 
kawę, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążą-
ce do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki 
do sporządzania lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie zbóż, Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzo-
ne nasiona do użytku jako przyprawa, Przyprawy, Przypra-
wy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki 
[ciasteczka], Puddingi, Quiche, Ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), Mączka z roślin strączkowych, Ryż, Ryż 
błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, 
Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych [przy-
prawa], Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany 
cukier kamienny, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, 
Słód do celów spożywczych, Soba [japoński makaron z gry-
ki], Soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], 
Sojowa mąka, Sorbety [lody], Sos jabłkowy [przyprawa], Sos 
sojowy, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy], 
Sosy do makaronów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, 
Sosy sałatkowe, Sól do konserwowania żywności, Sól ku-
chenna, Sól selerowa, Spaghetti, Suchary, Sushi, Syrop 
z agawy [słodzik naturalny], Syropy i melasa, Szafran [przy-
prawa], Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule  
[sałatka z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], Tamaryndo-
wiec [przyprawa], Tapioka, Tarty (z owocami), Tortille, Udon 
[makaron japoński], Wafle ryżowe, Wanilia [aromat], Wanili-
na [aldehyd, substytut wanilii], Soba [japoński makaron 
z gryki], Woda morska do gotowania, Woda z kwiatu poma-
rańczy do celów kulinarnych, Wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukier-
nicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukierni-
cze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Za-
gęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spo-
żywczych, Zboża, Ziarna sezamu [przyprawy], Ziele angiel-
skie, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane 
[przyprawy], 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Administrowanie programami dla osób czę-
sto podróżujących drogą, powietrzną, Agencje informacji 
handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, 
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w za-
kresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura po-
średnictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne pro-
gnozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kol-
portaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych 
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bazy danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing 
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie 
centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie 
CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w za-
kresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu 
selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowy-
wanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Rekla-
my telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, 
Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Telefoniczne udzielanie informacji {dla nie-
obecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań leka-
rza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi au-
kcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków 
telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów na-
granych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi 
menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi 
przypominania o spotkaniach {prace biurowej, Usługi pu-
blic relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 

Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie po-
równywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyj-
nego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wy-
pełniania zeznań podatkowych, Usługi związane z listami 
prezentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystry-
butorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypoży-
czanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workin-
gu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, 
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodaw-
ców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora 
(pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Infor-
macja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunika-
cja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Łączność telegraficzna, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablo-
wej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie fak-
sów, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, 
Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów tele-
wizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żąda-
nie, Udostępnianie forów internetowych on-line, Usługi 
poczty głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub 
inne środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, 
Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowa-
nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w za-
kresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspoma-
gane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie 
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wypo-
życzanie faksów, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie 
smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostę-
pu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, 39 Akcje ratunkowe [transport], 
Chroniony transport przedmiotów wartościowych, Dostar-
czanie gazet, Dostarczanie kwiatów, Dostarczanie paczek, 
Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
Dostarczanie wiadomości, Dostawa energii elektrycznej, 
Dostawa towarów, Dystrybucja energii, Dystrybucja wody, 
Eskortowanie podróżnych, Fracht, Fracht [przewóz towa-
rów], Frankowanie przesyłek pocztowych, Holowanie, Infor-
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macja o składowaniu, Informacja o transporcie, Informacje 
o ruchu drogowym, Logistyka transportu, Łamanie lodu, 
Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub do-
kumentów, Maklerstwo okrętowe, Maklerstwo transporto-
we, Napełnianie automatów sprzedających, Obsługa śluz, 
Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich 
poprzez aplikację on-line, Organizacja wiz podróżnych, 
paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżają-
cych za granicę, Organizowanie rejsów, Pakowanie prezen-
tów, Pakowanie towarów, Parkowanie samochodów, Piloto-
wanie, Pilotowanie dronów cywilnych, Wypożyczanie po-
jazdów, Pośrednictwo frachtowe, Transport powietrzny, 
Przechowywanie łodzi, Przenoszenie, przewóz bagaży, 
Przeprowadzki, Przewożenie, Przewóz samochodami cięża-
rowymi, Ratownictwo podwodne, Rezerwacja miejsc 
na podróż, Rezerwacja transportu, Składowanie bagażu, 
Składowanie towarów, Spedycja, Ściąganie statków z mieli-
zny, Transport, Transport autobusowy, Transport barkami, 
Transport i przechowywanie odpadów, Transport karetka-
mi ratunkowymi, Transport kolejowy, Transport łodziami, 
Transport łodziami spacerowymi, Transport mebli, Trans-
port morski, Transport pasażerski, Transport promowy, 
Transport rurociągami, Transport rzeczny, Transport samo-
chodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, Udziela-
nie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, Usługi 
butelkowania, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usłu-
gi kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi pomocy dro-
gowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi ratownicze, 
Usługi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi trans-
portu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwiedza-
niem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi 
w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów 
w bankomatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, 
Wynajem samochodów, Wynajem silników lotniczych, 
Wynajem statków powietrznych, Wynajem systemów na-
wigacyjnych, Wynajem traktorów, Wynajem zamrażarek, 
Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie koni, Wynajmo-
wanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, 
Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Wypożycza-
nie elektrycznych chłodziarek do wina, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Wypożyczanie samochodo-
wych bagażników dachowych, Wypożyczanie samocho-
dów wyścigowych, Wypożyczanie skafandrów nurko-
wych, Wypożyczanie wagonów towarowych, Wypożycza-
nie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie zamrażarek, Wy-
strzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, Załadunek, 
wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadających się 
do przetworzenia (transport), 43 Rzeźbienie w jedzeniu, 
Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi, 
Usługi hotelowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji specjalizują-
cych się w makaronach udon i soba, Usługi restauracji wa-
shoku, Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów, 
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajem budynków przenośnych, Wynajem urządzeń 
oświetleniowych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożycza-
nie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Zapew-
nianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla 
dzieci, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy tury-

styczne, Hotele dla zwierząt, Informacje i doradztwo w zakresie 
przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 533263 (220) 2021 08 27
(731) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYWAY

(531) 24.17.09, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Ładowarki samochodowe, urządzenia do ła-
dowania baterii, adaptery do wtyczek, akcesoria do telefo-
nów, wtyczki elektryczne, kable, kable koncentryczne, kable 
elektryczne, kable rozruchowe do silników, etui na smartfo-
ny, pokrowce do urządzeń elektronicznych, powłoki kabli 
elektrycznych, urządzenia do nawigacji, mierzenia odległo-
ści, transmisji dźwięku GPS, zestawy do korzystania z telefo-
nu bez użycia rąk, adaptery, adaptery do łączenia urządzeń 
medialnych, ładowarki sieciowe, uchwyty grawitacyjne, 
ładowarki do urządzeń mobilnych, przewody elektryczne, 
przyrządy nawigacyjne, słuchawki, ładowarki USB, końców-
ki do kabli, powerbank, bezpieczniki do pojazdów, gniazda 
elektryczne, końcówki (elektryczność).

(210) 533270 (220) 2021 08 30
(731) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) LAKAR
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody, Ciężarówki, Autokary, Ciągniki, Ciągniki drogowe 
do ciągnięcia przyczep, Rowery, Rowery elektryczne, Moto-
cykle, Motorowery, Łodzie, Jachty, Pontony, Pojazdy lotnicze, 
Helikoptery, Przyczepy [pojazdy], Części zamienne do po-
jazdów mechanicznych zawarte w tej klasie, Foteliki bez-
pieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Koła, opony, hamulce 
i okładziny hamulcowe do pojazdów, 35 Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa samochodów, pojazdów do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową oraz części za-
miennych do pojazdów mechanicznych, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej i innych środków ko-
munikacji, Pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej 
i hurtowej samochodów, pojazdów do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową oraz części zamien-
nych do pojazdów mechanicznych, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej i innych środków komunika-
cji, 36 Usługi finansowe w zakresie samochodów i pojazdów 
mechanicznych, Usługi kredytowe w zakresie samochodów 
i pojazdów mechanicznych, Usługi finansowe w zakresie le-
asingu samochodów i pojazdów mechanicznych, Doradz-
two, informacje i porady w zakresie finansowania zakupu 
i leasingu samochodów i pojazdów mechanicznych, Ubez-
pieczenia, 37 Budownictwo, Wynajem sprzętu budowlane-
go, Obsługa i naprawy samochodów oraz pojazdów, Mycie, 
czyszczenie i konserwacja samochodów oraz pojazdów, 
39 Wypożyczanie, wynajem i dzierżawa samochodów oraz 
pojazdów do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wod-
ną lub kolejową, Usługi kierowców, Usługi car-sharingu, Par-
kowanie pojazdów, Holowanie.
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(210) 533274 (220) 2021 08 30
(731) BOŁDYSZ KAROLINA ATHLEKIDS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATHLE KIDS by KAROLINA BOŁDYSZ

(531) 04.05.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja sportowa.

(210) 533285 (220) 2021 08 30
(731) KLINIKA CHIRURGII DR. E. RADZIKOWSKIEJ SPÓŁKA 

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

(531) 25.01.25, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, Kliniki medyczne.

(210) 533292 (220) 2021 08 30
(731) KAŹMIERCZAK MARCIN, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.15, 17.05.25, 29.01.15
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi w zakresie mier-
nictwa geodezyjnego.

(210) 533293 (220) 2021 08 25
(731) CZERWONY STOLICZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZERWONY STOLICZEK

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe.

(210) 533296 (220) 2021 08 30
(731) N.V. Nutricia, Zoetermeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) BEBILON DUOBIOTIK
(510), (511) 5 Żywność do specjalnych zastosowań me-
dycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Żywność dla dzieci, niemowląt i chorych, Żywność dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, Mleko dla 
dzieci i niemowląt, Odżywcze suplementy diety do celów 
leczniczych, Niemleczne i na bazie roślin mleka dla dzieci 
i niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z roślin, wa-
rzyw, zbóż, ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych 
i owoców, Produkty odżywcze do zastosowań medycznych, 
Produkty zbożowe dla niemowląt, Preparaty witaminowe, 
Żywność dietetyczna dla kobiet ciężarnych, kobiet z lakta-
cją i karmiących piersią, Mleko dietetyczne dla kobiet cię-
żarnych, kobiet z laktacją i karmiących piersią, Suplementy 
odżywcze, Żywność dietetyczna do celów medycznych, 
Błonnik pokarmowy, 29 Mleko i produkty mleczne, Mleko 
w proszku, Proszek mleczny, Niemleczne i roślinne mleko 
w proszku i proszek mleczny, mianowicie mleko w proszku 
i proszek mleczny otrzymywane z roślin, warzyw,  zbóż, orze-
chów, nasion i owoców, Mleko smakowe, Napoje smakowe 
na bazie mleka, Mleko skondensowane, Mleko zsiadłe, Nie-
medyczne i roślinne mleka i produkty mleczne, mianowi-
cie mleka otrzymywane z roślin, warzyw,  zbóż, orzechów, 
nasion, roślin strączkowych i owoców, Mrożone, gotowe 
lub pakowane gotowe posiłki składające się głównie z mię-
sa, ryb, drobiu lub warzyw, Przekąski składające się głównie 
z owoców i orzechów, Przekąski owocowe, Jogurt, Przekąski 
na bazie jogurtu, Napoje jogurtowe, Liofilizowane przekąski 
z owoców i jogurtu, Liofilizowane owoce i warzywa w po-
staci chipsów, Purée owocowe, Mleko sojowe jako substytut 
mleka, Mleko w proszku z roślin strączkowych.

(210) 533297 (220) 2021 08 30
(731) N.V. Nutricia, Zoetermeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) BEBILON CESARBIOTIK
(510), (511) 5 Żywność do specjalnych zastosowań me-
dycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Żywność dla dzieci, niemowląt i chorych, Żywność dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, Mleko dla 
dzieci i niemowląt, Odżywcze suplementy diety do celów 
leczniczych, Niemleczne i na bazie roślin mleka dla dzieci 
i niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z roślin, wa-
rzyw, zbóż, ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych 
i owoców, Produkty odżywcze do zastosowań medycznych, 
Produkty zbożowe dla niemowląt, Preparaty witaminowe, 
Żywność dietetyczna dla kobiet ciężarnych, kobiet z lakta-
cją i karmiących piersią, Mleko dietetyczne dla kobiet cię-
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żarnych, kobiet z laktacją i karmiących piersią, Suplementy 
odżywcze, Żywność dietetyczna do celów medycznych, 
Błonnik pokarmowy, 29 Mleko i produkty mleczne, Mleko 
w proszku, Proszek mleczny, Niemleczne i roślinne mleko 
w proszku i proszek mleczny, mianowicie mleko w proszku 
i proszek mleczny otrzymywane z roślin, warzyw,  zbóż, orze-
chów, nasion i owoców, Mleko smakowe, Napoje smakowe 
na bazie mleka, Mleko skondensowane, Mleko zsiadłe, Nie-
medyczne i roślinne mleka i produkty mleczne, mianowi-
cie mleka otrzymywane z roślin, warzyw,  zbóż, orzechów, 
nasion, roślin strączkowych i owoców, Mrożone, gotowe 
lub pakowane gotowe posiłki składające się głównie z mię-
sa, ryb, drobiu lub warzyw, Przekąski składające się głównie 
z owoców i orzechów, Przekąski owocowe, Jogurt, Przekąski 
na bazie jogurtu, Napoje jogurtowe, Liofilizowane przekąski 
z owoców i jogurtu, Liofilizowane owoce i warzywa w po-
staci chipsów, Purée owocowe, Mleko sojowe jako substytut 
mleka, Mleko w proszku z roślin strączkowych.

(210) 533306 (220) 2021 08 30
(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Parma, IT
(540) (znak słowny)
(540) MIŁOŚĆ W GESTACH
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, Drób i dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, Galaretki, Marmolada, Jaja, Mleko i mleczne 
produkty, Oleje i tłuszcze jadalne, Anchois, nieżywe, Wywar, 
bulion, Zupy, Kawior, Owoce w puszkach, Produkty serowar-
skie, Koktajle mleczne, Chipsy owocowe, Mrożone owoce, 
Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, 
Gotowane owoce, Owoce lukrowane, Grzyby konserwowane, 
Żelatyna, Galaretki owocowe, Przetwory do zup jarzynowych, 
Konserwowane warzywa, Warzywa gotowane, Suche nasiona 
roślin strączkowych, Soczewica konserwowana, Sałatki owo-
cowe, Sałatki warzywne, Margaryna, Bita śmietana, Śmietana 
[produkty mleczarskie], Chipsy ziemniaczane, Czipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Konserwowane ryby, Drób, nieżywy, Zupy 
(Składniki do sporządzania -), Przekąski na bazie owoców, Soki 
roślinne do gotowania, Sok pomidorowy do gotowania, Jo-
gurt, 30 Kawa, Herbata, Kakao i kawa nienaturalna, Ryż, Tapio-
ka i sago, Mąka i preparaty zbożowe, Chleb, Ciasto na słodkie 
wypieki i wyroby cukiernicze, Lody jadalne, Cukier, Miód, Sy-
ropy i melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, 
Ocet, Sosy [przyprawy], Przyprawy korzenne, Lód, Produkty 
spożywcze na bazie owsa, Potrawy na bazie mąki, Skrobia 
do celów spożywczych, Anyż, Anyż gwiaździsty, Aromaty 
kawowe, Aromaty inne niż olejki eteryczne, Dodatki smako-
we do napojów, inne niż olejki eteryczne, Aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, Owies łuskany, Wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, Pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], 
Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Czekolada pit-
na, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Soda oczyszczona 
[wodorowęglan sodu do pieczenia], Herbatniki petit-beurre, 
Wyroby cukiernicze, Bułeczki słodkie, Puddingi, Kakao, Napoje 
kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Kawa niepa-
lona, Cynamon [przyprawa], Karmelki [cukierki], Przyprawy, 
Krakersy, Kuskus [kasza], Biszkopty, Mąka pszenna, Mąka, Owo-
cowe (galaretki -) [słodycze], Makaron rurki, Majonez, Suchary, 
Chleb bezdrożdżowy, Bułka tarta, Bułki, Makarony, Pesto [sos], 
Pizza, Zboża, Pierożki ravioli, Sól stołowa, Sosy pomidorowe, 
Sos sojowy, Sosy sałatkowe, Kanapki, Papryka [przyprawy], 
Kasza manna, Kasza kukurydziana, Przekąski na bazie zbóż, 
Przekąski na bazie ryżu, Sorbety [lody], Spaghetti, Mięsne sosy, 
Sosy do makaronów, Makaron nitki, Tarty (z owocami), Sza-
fran [przyprawa], Imbir [przyprawa], 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Kafeterie  

[bufety], Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Stołówki, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi rezerwacji po-
kojów, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Usługi restauracyj-
ne, Restauracje samoobsługowe, Usługi hotelowe, Usługi ba-
rowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Motele, Bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 533321 (220) 2021 08 31
(731) ROGODA ANDRZEJ, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) ROGODA
(510), (511) 9 Kaski dla rowerzystów, Kaski motocyklowe, 
Ochronne kaski sportowe, Kaski zabezpieczające, Kaski 
ochronne dla dzieci, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski 
ochronne dla motocyklistów, Kaski do jazdy na deskorolce, 
Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kaski do użytku przy 
uprawianiu sportów, Kaski dla kierowców, Gogle ochronne, 
Gogle dla motocyklistów, Gogle do celów sportowych, Go-
gle, Gogle z kamerą, Gogle dla nurków, Gogle narciarskie, Go-
gle zimowe, Gogle do pływania, Okulary, Okulary przeciw-
słoneczne, Okulary korekcyjne, Okulary, okulary słoneczne 
i soczewki kontaktowe, Okulary do uprawiania sportu, Oku-
lary ochronne do uprawiania sportu, 25 Odzież, Odzież gim-
nastyczna, Odzież treningowa, Odzież sportowa, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki bez rękawów, Koszulki sportowe i bryczesy do upra-
wiania sportów, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami.

(210) 533330 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZ ROHUS

(531) 25.01.09, 27.05.01, 11.01.03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 533331 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZ ROHUS Z NATURY

(531) 25.01.09, 11.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
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(210) 533332 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowny)
(540) ŁakoMISIE
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 533334 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁA ROGATA

(531) 03.04.07, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wódka.

(210) 533335 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STÓŁ SOŁTYSA

(531) 25.03.01, 25.01.05, 25.01.19, 25.07.25, 02.01.11, 11.01.03, 
26.05.14, 27.05.01, 29.01.15, 27.05.01

(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 533337 (220) 2021 08 30
(731) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA 

STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ł Y F ŁÓDŹ YOUNG FASHION

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych 
do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, na-
grane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Afisze, pla-
katy, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Broszury, Czaso-
pisma [periodyki], Formularze [blankiety, druki], Fotografie 
[wydrukowane], Gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], 
Kalendarze, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły pa-
piernicze], Katalogi, Książki, Mapy geograficzne, Materiały 
drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-

jątkiem aparatów), Papier, Portrety, Rysunki, 35 Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy 
kosztów, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocz-
towa, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Fakturowanie, Impresa-
riat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
o działalności gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Po-
zyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, Pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie 
patronatu, Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama ze-
wnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja 
personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
obecnych abonentów], Transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi marketingowe, Usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Fo-
tografia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, 
Nagrywanie na taśmach wideo, Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla 
artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie 
miejsc na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria fil-
mów reklamowych, Sporządzanie napisów [np. do filmów], 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie 
języka migowego, Udostępnianie filmów on-line nie do po-
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brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi gier oferowane w systemie on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Usługi kulturalne, edu-
kacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 
Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków 
rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów 
muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi stu-
dia nagrań, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi 
imprez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów re-
klamowych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Wynajem 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń 
do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypoży-
czanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych 
lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji te-
atralnych, Wypożyczanie dziel sztuki, Wypożyczanie filmów 
kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie ma-
gnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypo-
życzanie sprzętu audio, Wypożyczanie taśm wideo, Wysta-
wianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych.

(210) 533339 (220) 2021 08 31
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) HIPCIOZAURY
(510), (511) 20 Łóżka, pościel, materace, poduszki, 25 Nakry-
cia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, 
Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 533342 (220) 2021 08 31
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MORSKIE STWORY
(510), (511) 14 Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, 18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Pa-
rasole plażowe, Torby plażowe, 21 Statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 24 Ręczniki, Ręczniki 
plażowe, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież, Chusty plażowe, Kapelusze plażowe, 
Obuwie plażowe, Płaszcze plażowe, Stroje plażowe, Sanda-
ły i buty plażowe, 26 Ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmu-
chiwane do basenów, Nadmuchiwane akcesoria unoszące 
się na wodzie, Piłki plażowe.

(210) 533343 (220) 2021 08 31
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PODWODNE OPOWIEŚCI
(510), (511) 14 Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, 18 Torby plażowe, Parasole plażowe, Paraso-
le i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne ar-
tykuły służące do przenoszenia, 21 Statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 24 Ręczniki plażowe, 
Ręczniki, 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Obuwie, Odzież, Chusty plażowe, Kapelusze pla-
żowe, Obuwie plażowe, Płaszcze plażowe, Sandały i buty 
plażowe, Stroje plażowe, 26 Dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, 28 Piłki plażowe, Nadmuchiwane akcesoria 
unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane zabawki do basenu, 
Nadmuchiwane zabawki do kąpieli, Akcesoria nadmuchiwa-
ne do basenów, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły 
i sprzęt sportowy.

(210) 533351 (220) 2021 08 30
(731) FUNDACJA OLD MUSIC POLSKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RP TRAPETON SUMMER BASH

(531) 24.09.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna, Organizowanie festiwali, Usługi 
festiwali muzycznych, Organizowanie festiwali do celów roz-
rywkowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, 
Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowa-
nie festiwali w celach rekreacyjnych.

(210) 533358 (220) 2021 08 31
(731) AURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Aura
(510), (511) 36 Doradztwo w zakresie nieruchomości, Fi-
nansowanie inwestycji budowlanych, Pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Wynajem nieruchomości i majątku, Wycena nieruchomości,  
37 Budownictwo, Usługi budowlane, Przygotowywanie te-
renu pod budowę, Wynajem sprzętu budowlanego, Infor-
macja budowlana, Nadzór budowlany, Usługi generalnych 
wykonawców budowlanych.

(210) 533360 (220) 2021 08 31
(731) AURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Aura Development
(510), (511) 36 Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji budowlanych, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Wyna-
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jem nieruchomości i majątku, Wycena nieruchomości, 37 Bu-
downictwo, Usługi budowlane, Przygotowywanie terenu 
pod budowę, Wynajem sprzętu budowlanego, Informacja 
budowlana, Nadzór budowlany, Usługi generalnych wyko-
nawców budowlanych.

(210) 533390 (220) 2021 08 31
(731) JANIA DOROTA CENTRUM NOSZENIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Noszenia
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: pieluszki jednorazowe, pie-
luszki materiałowe, pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluszki 
dla niemowląt, dziecięce pieluszki [pieluchy], jednorazowe 
pieluszki z papieru dla niemowląt, maski ochronne, słuchaw-
ki, słuchawki z redukcją hałasu, gryzaki na ząbkowanie, gryza-
ki pierścienie dla ząbkujących dzieci, gryzaki do złagodzenia 
lub ułatwienia ząbkowania, gryzaki pierścienie z grzechotką 
dla ząbkujących dzieci, gryzaki pierścienie do uśmierzania 
bólu związanego z ząbkowaniem, gryzaki w formie łań-
cuszków do uśmierzania bólu związanego z ząbkowaniem, 
smoczki, smoczki pediatryczne, smoczki niemowlęce, 
smoczki dla noworodków, smoczki dla niemowląt, smoczki 
jednorazowego użytku, smoczki dla dzieci, smoczki do kar-
mienia niemowląt, smoczki do butelek do karmienia, smocz-
ki do butelek do karmienia niemowląt, smoczki do użytku 
z butelkami do karmienia niemowląt, nosidełka kangurki nie-
mowlęce, nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, nosi-
dełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla nie-
mowląt do noszenia na ciele, chusty do noszenia niemowląt, 
torby na ramię, torby na pieluchy, saszetki męskie, saszetki 
biodrowe, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], to-
rebki na biodra [nerki], plecaki, plecaki wycieczkowe, małe 
plecaki, plecaki [małe], plecaki do noszenia niemowląt, tor-
by-nosidełka niemowlęce, szczotki do smoczków do butelek 
do karmienia, koce wełniane, koce bawełniane, koce pikni-
kowe, koce jedwabne, kocyki dziecięce, koce do łóżeczek 
dziecięcych, bielizna pościelowa i koce, kocyki dla niemowląt 
[rożki], opaski na głowę, kurtki, kurtki nieprzemakalne, kurt-
ki [odzież], kurtki bluzy, kurtki dresowe, długie kurtki, grube 
kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, bluzy dresowe, 
bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kaptu-
rem, damskie kapcie składane, skarpetki noszone jako kapcie, 
rękawiczki, rękawiczki zimowe, grzechotki dla dzieci z gryza-
kiem w formie pierścienia, 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], 
Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzo-
wane szkolenia, Kursy szkoleniowe, Wyznaczanie standar-
dów szkoleń, Zapewnianie szkoleń on-line, Usługi szkolenia 
nianiek, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Trening oso-
bisty [szkolenie], Szkolenie i instruktaż, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń, Szkolenia ruchowe 
dla dzieci, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruk-
tażowe i szkoleniowe, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
on-line, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, 
Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Usłu-
gi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta-
tów [szkolenia], Szkolenie personelu niemedycznego w za-
kresie opieki nad dziećmi.

(210) 533391 (220) 2021 08 31
(731) PĄGOWSKA DANUTA MEBLE DIANA, Pułtusk
(540) (znak słowny)
(540) PĄGOWSKA MEBLE DIANA
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe, 
Blok rzeźniczy [stolik], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, Fotele fryzjerskie, Garderoby, Ka-
napotapczany, Kanapy, Karimaty, Kartoteki [meble], Komo-
dy, Konsole, Kosze do noszenia dzieci, Kosze niemetalowe, 
Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Kredensy, Krucy-
fiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne 
niż biżuteria, Krzesła z wyjątkiem mebli łazienkowych, Ławy 
[meble], Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka koszyki dla dzieci, 
Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka hydrostatyczne nie do celów 
leczniczych, Łóżka szpitalne, Maty do kojców dziecięcych, 
Maty do przewijania niemowląt, Meble, Meble biurowe, Me-
ble laboratoryjne, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Me-
ble szkolne, Nadmuchiwane meble, Meble tapicerowane, 
Meble drewnopodobne z wyjątkiem mebli łazienkowych, 
Nogi do mebli, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci, inne niż pościel, Osprzęt niemetalowy do łóżek, 
Osprzęt niemetalowy do mebli, Panele drewniane do me-
bli, Parawany [meble], Podstawy łóżek, Postumenty pod do-
niczki na kwiaty, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki 
do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przenośne biurka, 
Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pulpity [me-
ble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Rolety wewnętrzne 
okienne [meble], Rolety z plecionek drewnianych [meble], 
Stoiska wystawowe, Stojaki do butelek, Stojaki do wiesza-
nia ubrań, Stojaki do wystawiania gazet, Stojaki na beczki, 
niemetalowe, Stojaki na broń, Stojaki na czasopisma, Stojaki 
na kapelusze, Stojaki na książki [meble], Stojaki na parasole, 
Półki, Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, 
Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły do masażu, Sto-
ły do piły [robocze], inne niż części maszyn, Stoły kreślarskie, 
Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Stoły z imadłem [meble], 
Stopki do mebli, Szafy, Szafki do przechowywania żywności, 
Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Tabli-
ce do zawieszania kluczy, Tablice ogłoszeniowe, Taborety, 
Taborety ze schodkiem [meble|, Toaletki z wyjątkiem mebli 
łazienkowych, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wóz-
ki barowe [meble], Wózki barowe ruchome do podawania 
herbat, Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, 
Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 
Wyroby stolarskie, Wyroby Wikliniarskie, Wysokie krzesła 
dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Zagłówki [meble], Zagłówki dla nie-
mowląt, Załadunkowe (palety -) niemetalowe, 35 Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Informacja o działalności gospodar-
czej, Pokazy towarów, Reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rekla-
ma zewnętrzna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup 
towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet, a w szczegól-
ności: biblioteczki [regały na książki, blaty stołowe, blok rzeź-
niczy [stolik], budy dla zwierząt domowych, domki dla pta-
ków, fotele fryzjerskie, kanapo tapczany, kanapy, karimaty, 
kartoteki [meble], komody, konsole, kosze do noszenia dzie-
ci, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia 
rzeczy, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kreden-
sy, krzesła z wyjątkiem mebli łazienkowych, ławy [meble], 
łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka 
drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, 
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łóżka szpitalne, materace, materace kempingowe, meble, 
meble biurowe, meble laboratoryjne, meble metalowe, me-
ble ogrodowe, meble szkolne, nadmuchiwane meble, me-
ble tapicerowane, meble drewnopodobne z wyjątkiem me-
bli łazienkowych, nogi do mebli, ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, osłony do kominków 
(meble), osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalo-
wy do mebli, palety załadowcze niemetalowe, panele drew-
niane do mebli, parawany [meble], podstawy łóżek, półka 
na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], 
półki magazynowe, przenośne biurka, pulpity [meble], pul-
pity do pracy w pozycji stojącej, rolety wewnętrzne okien-
ne [meble], rolety z plecionek drewnianych [meble], stojaki 
do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki 
na beczki, niemetalowe, stojaki na broń, stojaki na czasopi-
sma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki |meble|, stojaki 
na parasole, półki, stoliczki na kolana, stoliki pod maszyny 
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły 
do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, 
stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły 
z imadłem [meble], stopki do mebli, szafy, szafki do prze-
chowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, 
szafy wnękowe, taborety, taborety ze schodkiem [meble], 
tace niemetalowe, toaletki z wyjątkiem mebli łazienkowych, 
wolnostojące przepierzenia [meble], wózki barowe [me-
ble|, wózki barowe ruchome do podawania herbaty, wózki 
meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończe-
niowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby 
stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, 
wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw 
sztucznych, zagłówki [meble], zagłówki dla niemowląt, za-
ładunkowe (palety -) niemetalowe, 39 Dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa towarów, 
Pakowanie prezentów, Pakowanie towarów, Przeprowadzki, 
Przewożenie, Transport mebli, Usługi rozładunku towarów, 
Wynajmowanie magazynów.

(210) 533405 (220) 2021 08 30
(731) ŚWIERKOWSKI MIKOŁAJ RESTAURACJA WAŻKA, 

Łagów
(540) (znak słowny)
(540) WAŻKA
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi restauracyjne, Usługi herbaciarni, 
Usługi kawiarni, Organizowanie przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Organizowanie bankietów, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi ba-
rów i restauracji, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Zapewnianie pomieszczeń na uroczy-
stości, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napo-
jów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usłu-
gi mobilnych restauracji, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzy-
skie na specjalne okazje, Wynajem pomieszczeń na uroczy-
stości towarzyskie, Informacja o usługach restauracyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Organizacja przyjęć weselnych[miejsca], Udo-
stępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie za-
pewniania obiektów na spotkania.

(210) 533560 (220) 2021 09 06
(731) RZESZOWSKI JAKUB KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JR Jakub Rzeszowski Kancelaria Radcy Prawnego

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23, 
27.05.24, 07.05.08, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18

(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 533645 (220) 2021 09 07
(731) ADAMCZYK PIOTR PITOSZ, Otrębusy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PI-TEC

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 7 Akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi 
elektrycznych, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, Kultywa-
tory [narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], 
Mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, 
Narzędzia [części maszyn], Elektryczne kosiarki do trawy, Ko-
siarki spalinowe.

(210) 533650 (220) 2021 09 07
(731) DRINKS OF LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Napoje Życia

(531) 27.05.01, 27.05.09, 11.03.01, 11.03.02, 11.03.06, 11.03.20, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Die-
tetyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne w formie 
napojów, Dodatki odżywcze, Mieszanki do picia będące su-
plementami diety, Mineralne suplementy diety, Napoje wita-
minizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Odżywcze 
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierające witaminę C, 
Preparaty zawierające witaminę B, Probiotyki (suplementy), 
Produkty dietetyczne dla osób chorych, Przeciwutleniacze, 
Suplementy diety, Suplementy prebiotyczne, Suplementy 
żywnościowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Żywność 
dla diabetyków, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Yerba mate, Wyciągi z herbaty, Napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje spo-
rządzone z herbaty, Kombucha, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Napoje orzeźwiające.

(210) 533682 (220) 2021 09 08
(731) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 

W GLIWICACH, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SELF BOKSY

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 26.15.09, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 36 Usługi depozytowe, Usługi w zakresie prze-
chowywania depozytów, Usługi depozytowe w zakresie nie-
ruchomości, Administracja w zakresie przyjmowania depo-
zytów, Usługi przechowywania w depozycie, Dzierżawa lub 
wynajem budynków, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Wynajem budynków, Wynajem nieruchomości, 
39 Dzierżawa magazynów, Magazynowanie, Udostępnianie 
miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-
-storage], Wynajem magazynów, Wynajem miejsc maga-
zynowych, Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem 
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazyno-
wania i transportu, Wynajem schowków do magazynowania, 
Wynajem segmentów magazynowych, Wynajem obiektów 
i urządzeń magazynowych.

(210) 533684 (220) 2021 09 08
(731) RICHARD ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICHARD RE ENGINEERING

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.23, 17.05.21, 15.07.07, 15.07.19

(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 533691 (220) 2021 09 08
(731) JANUCHTA MICHAŁ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) iWorld
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z tele-
fonami komórkowymi, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania 
komputerowego, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy da-
nych lub Internetu, Usługi komputerowego gromadzenia da-

nych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców 
detalicznych, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, Informacja handlowa wspomagana kom-
puterowo, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące smartwatchów, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, 37 Instalowanie i naprawa telefo-
nów, Naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych, Usługi 
doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, Usługi 
ładowania baterii do komputerów i telefonów, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technolo-
gii informacyjnej, Instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 
i telekomunikacyjnego, Naprawa i konserwacja sprzętu kompu-
terowego do urządzeń przetwarzających dane, Naprawa kom-
puterów, Naprawa uszkodzonych komputerów, Usługi konsul-
tacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu 
komputerowego, Naprawa sprzętu komputerowego, Konser-
wacja i naprawa sieci komputerowych, Konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, Usługi naprawcze w zakresie elektro-
nicznego sprzętu biznesowego, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń elektronicznych, Instalowanie i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wymiana baterii, Naprawa telefonów, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
konsumenckich urządzeń elektrycznych, Usługi konserwacyjne 
w zakresie sprzętu komputerowego, Montaż i naprawa insta-
lacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja 
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa alarmów antywłamaniowych, 42 Instalacja, kon-
serwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, Na-
prawa oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla 
systemów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktuali-
zacja] oprogramowania komputerowego, Odblokowywanie 
telefonów komórkowych, Usługi diagnostyki komputerowej, 
Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania 
komputerowego.

(210) 533707 (220) 2021 09 09
(731) GORCZYCA AGNIESZKA KASPAR, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) VIKAS
(510), (511) 12 Kierownice [części do rowerów], Kierownice 
do rowerów, Łańcuchy napędowe [części rowerowe], Łańcu-
chy rowerowe, Nóżki do rowerów, Opony rowerowe, Opony 
rowerowe bezdętkowe, Pedały do rowerów, Pojazdy elek-
tryczne, Pompki do pompowania opon rowerowych, Pomp-
ki do rowerów, Ramy, do bagażników, do rowerów, Ramy 
do rowerów, Rowery, Rowery dziecięce, Rowery elektryczne, 
Elektryczne rowery składane, Dopasowane pokrowce na ro-
wery, Bagażniki na rowery do pojazdów, Bagażniki na rowe-
ry, Rowery górskie, Siodełka do rowerów, Rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery wyposażone 
w silnik, Szosowe rowery wyścigowe, Szprychy do kół rowe-
rowych, Szprychy do rowerów, Hulajnogi z pedałami, Hulaj-
nogi (pojazdy), Rowerki biegowe [pojazdy].
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(210) 533727 (220) 2021 09 09
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LA STORIA
(510), (511) 30 Kawa, Kapsułki z kawą, Kawa aromatyzowana, 
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.

(210) 533730 (220) 2021 09 09
(731) BUDNER MARIA BANANA GUN DESIGN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SANTA MARIA Eat, Don’t Cook
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania 
warzywne, Gotowe dania z mięsa, 43 Restauracje oferujące 
dania na wynos.

(210) 533758 (220) 2021 09 09
(731) GNAPOWSKI ERNEST KOMORA TLENOWA.PL, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Komora tlenowa Ernest Gnapowski
(510), (511) 9 Hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów 
medycznych, Komory dekompresyjne, Maski tlenowe, inne 
niż do celów medycznych, 10 Hiperbaryczne komory tleno-
we do celów medycznych, Aparatura do leczenia dolegliwo-
ści płucnych, Koncentratory tlenu do zastosowań medycz-
nych, Aparatura medyczna do leczenia chorób układu odde-
chowego, Aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, 
Generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii 
ozonem, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, 
Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyj-
nych, Urządzenia do monitorowania ozonu do użytku przy 
przeprowadzaniu terapii ozonem, Medyczne urządzenia 
do czerpania tlenu z atmosfery, Maski z tlenem do użytku 
medycznego.

(210) 533790 (220) 2021 09 10
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Agrikan

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 07.01.14, 26.11.03, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 Wapno do użytku w rolnictwie, Środki popra-
wiające kondycję gleby do użytku rolniczego.

(210) 533800 (220) 2021 09 10
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lavia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 26.03.23, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 19 Kruszywo.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2

1 531517, 532306, 532360, 533218, 533790

2 531517

3 531358, 531517, 531665, 531741, 532056, 532537, 533070, 533135

4 531180, 532306

5 522102, 525391, 528625, 528626, 528730, 528872, 529181, 529789, 531067, 531517, 531741, 531852, 532043, 
532056, 532159, 532169, 532313, 532314, 532321, 532322, 532323, 532324, 532337, 532497, 532537, 532567, 
532635, 533070, 533135, 533160, 533218, 533296, 533297, 533650

6 531911, 532306, 532833, 533138

7 531217, 531221, 531319, 532296, 532306, 533645

8 532306

9 522102, 526710, 528709, 528814, 529181, 530195, 531517, 531690, 531716, 531720, 531722, 531915, 532296, 
532306, 532500, 532643, 532683, 533070, 533104, 533111, 533112, 533127, 533178, 533258, 533263, 533293, 
533321, 533337, 533758

10 529181, 531067, 532306, 533070, 533109, 533111, 533112, 533178, 533215, 533758

11 524984, 528709, 531217, 531221, 532296, 532360, 532756, 533138

12 533270, 533684, 533707

14 533342, 533343

16 525849, 530745, 531510, 531716, 531720, 531722, 531915, 531945, 532056, 532339, 533203, 533337

17 531517

18 525246, 531532, 531801, 532280, 532683, 533258, 533342, 533343

19 531517, 531911, 532360, 532833, 533800

20 525849, 527878, 528261, 531517, 531911, 532360, 532833, 533109, 533167, 533339, 533391

21 531741, 533218, 533342, 533343

22 531517, 531911

24 531911, 532056, 532360, 533109, 533342, 533343

25 525246, 530851, 531400, 531536, 531801, 531852, 531945, 532056, 532280, 532291, 532512, 532683, 532819, 
532912, 532949, 533158, 533161, 533173, 533258, 533321, 533339, 533342, 533343

26 533168, 533342, 533343

28 522102, 531945, 532949, 533168, 533339, 533342, 533343

29 525391, 525590, 525591, 525592, 526111, 528860, 528861, 529789, 531532, 531732, 531830, 531832, 532041, 
532042, 532044, 532045, 532054, 532055, 532159, 532169, 532313, 532314, 532407, 532497, 532846, 532885, 
532886, 532980, 533296, 533297, 533306, 533330, 533331, 533332, 533335, 533730

30 520790, 525391, 526111, 528860, 528861, 528969, 529789, 530536, 531517, 531732, 531831, 531844, 532041, 
532042, 532044, 532055, 532229, 532741, 532846, 532885, 532886, 533175, 533187, 533261, 533306, 533650, 
533727

31 528888, 528889, 531532, 532055, 532635, 532846

32 525391, 528693, 529789, 530536, 531536, 532044, 532055, 532846, 532981, 533650

33 532773, 533334

34 533135, 533169
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35 514967, 522102, 524984, 525075, 525391, 525849, 526111, 526301, 527759, 527878, 528693, 528709, 528797, 
528872, 528888, 528889, 528969, 529719, 530195, 530745, 531007, 531162, 531163, 531261, 531400, 531510, 
531532, 531716, 531720, 531722, 531732, 531733, 531737, 531743, 531826, 531915, 532055, 532056, 532099, 
532159, 532169, 532291, 532296, 532306, 532313, 532314, 532321, 532322, 532323, 532324, 532337, 532407, 
532497, 532500, 532516, 532519, 532616, 532683, 532726, 532727, 532741, 532819, 532822, 532825, 532827, 
532830, 532889, 532890, 532891, 532949, 532956, 532980, 533070, 533127, 533157, 533164, 533175, 533177, 
533178, 533203, 533204, 533205, 533211, 533218, 533223, 533225, 533258, 533261, 533270, 533337, 533390, 
533391, 533691

36 526426, 530745, 531162, 531163, 531182, 531261, 531689, 531915, 532050, 532293, 532566, 532569, 532616, 
532726, 532727, 532763, 533270, 533358, 533360, 533682

37 524984, 526426, 528709, 531500, 531501, 531797, 531915, 532099, 532306, 532486, 532566, 532569, 532742, 
533070, 533270, 533358, 533360, 533691

38 526301, 530195, 531162, 531163, 533261

39 528880, 529719, 531517, 531690, 531797, 532099, 532726, 532727, 532742, 533261, 533270, 533391, 533682

40 515358, 515360, 528880, 531217, 531221, 531510, 531517, 531532, 531797, 531915, 532099, 532306

41 514967, 515358, 515359, 515360, 522102, 524466, 525246, 525247, 526301, 526426, 531510, 531536, 531571, 
531573, 531575, 531577, 531579, 531580, 531581, 531582, 531588, 531686, 531826, 531848, 531852, 532273, 
532347, 532516, 532519, 532683, 532740, 532814, 532827, 532889, 532890, 532891, 533070, 533129, 533160, 
533174, 533204, 533274, 533337, 533351, 533390

42 524984, 526426, 527878, 528709, 528880, 530195, 531702, 531915, 532221, 532306, 532347, 532550, 532566, 
532569, 532742, 533127, 533156, 533292, 533691

43 526426, 530693, 531007, 531129, 531510, 531571, 531573, 531575, 531577, 531579, 531580, 531581, 531582, 
531588, 531652, 532229, 532516, 532519, 532683, 532741, 532956, 533261, 533306, 533405, 533730

44 528888, 528889, 529181, 530624, 531571, 531573, 531575, 531577, 531579, 531580, 531581, 531582, 531588, 
531797, 532049, 532347, 532434, 532550, 532566, 532569, 532889, 532890, 532891, 533070, 533111, 533112, 
533137, 533160, 533285

45 526283, 527759, 528805, 531182, 532566, 532569, 532840, 533223, 533225, 533560
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW  
BOROWIACKIE SKARBY krucha BOROWIACKA  
KIEŁBASA PREMIUM Propozycja dla koneserów,  
ceniących produkty regionalne o unikalnej  
recepturze. Kwintesencję smaku uzyskano  
dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości  
składników, a także specjalnie dobranej  
kompozycji przypraw, takich jak czosnek czy  
gorczyca. 100 g PRODUKTU UZYSKANO  
ZE 120 g MIĘSA GWARANCJA JAKOŚCI  
Wędliny z Borów Tucholskich 525590

4 HANDS 532049

4air 532756

A+E-Vitum 528626

acti 532360

adShock 531733

adShock 531737

Agrikan 533790

ALLENTER 532830

AMERIGO 532054

AMOCANNA 532537

Apteka przyjazna ranie by schülke 532890

ATHLE KIDS by KAROLINA BOŁDYSZ 533274

Aura Development 533360

Aura 533358

AVENIR MEDICAL 533070

B S best shoes 532949

BABASIERZUCA 533223

BABASIERZUCA 533225

BadaPak 525391

BAILDON 532306

Bawidło.pl 533157

BEBILON CESARBIOTIK 533297

BEBILON DUOBIOTIK 533296

BEEF-MAREK 531532

Beetle Valley 531801

BIAŁA ROGATA 533334

Bielik 532773

Bio Prima 528889

BLACKFROG.PL PRINT YOUR 3D WORLD 533211

Blackstace. 532616

BORA 531319

BRICK 525849

Bryka Hydraulika 528709

caffe grano.pl 533175

C CENTRAL WARSAW 531261

Centrum Noszenia 533204

Centrum Noszenia 533390

CGO ACCOUNTING 525075

CHWYTAJ DZIEŃ Vitanella 532044

CLAREX CHRISTMAS TREES & DECORATIONS 533168

COCOLADA 532885

CODEWALK Cezary Karpiński 533156

cosmos 531400

CREAM Profesjonalne Technologie Spożywcze 531221

CREAM 531217

CREMISTA 531832

Cuda Wianki 533177

Customly 530851

CZERWONY STOLICZEK 533293

Dada. Z miłości do delikatności 532056

DC DOCTOR CLASSIC 531500

D-DAY 532819

DEBIUTY ROZTAŃCZONEGO 515358

Dentino 531741

DentLab 532500

DF FINANSE 530745

DOCTOR CLASSIC 531501

DREAM APART 532763

DRIVE napędzane prądem 529719

Drosed POLSKI DRÓB CHRUPIĄCA PANIERKA  
Nuggetsy Z PIERSI KURCZAKA klasyczne  
NOWA RECEPTURA! Kurczę, ale to dobre! 532980

DZIKAKOREA 532683

e-Gazele Biznesu 526301

Eko-Byś 531797

ekoNYCZ 528880

Ekspert w opiece nad raną by schülke 532889

elwron 532296

epacking 532339

ERGOFRESH 533109

E-Vitum 528625

FARMA KAMPINOS 532846

Femina pure 532043

fit&gym 533160

FM SOLUTIONS FACILITY MANAGEMENT 532569

FMSOL SOLAR ENERGY 532566

FRUIT STREAM 528261

Funseum 532516

Funzeum 532519

GISELLE 533173

gob 528805
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halluBOX 531067

HAUSFORMATOR MODULAR HOUSES  
PRODUCTION 532486

hegger Auto Perfektion 533205

Hello Social 533164

HIDDEN HERO H H HIDDENHERO. 531536

HIPCIOZAURY 533339

HM 531826

Horeca Hero 533127

HUMINOVIT 532567

HYPERX ALLOY MKW100 526710

IMPERIUM KOBIET 525247

INDIA KING 531007

iWorld 533691

Jantar Technologia korzyści 531915

JBB BAŁDYGA DĘBOWA 532497

JBB BAŁDYGA FANTAZJA 532313

JBB BAŁDYGA TYROLSKA 532314

JBB BAŁDYGA WYROBY OD MIRKA  
RĘCZNIE ROBIONE 532169

JBB BAŁDYGA WYROBY RĘCZNIE ROBIONE 532159

Jest wiele witamin C i jest Gold-Vit C 532324

JM TRONIC 532643

JR Jakub Rzeszowski  
Kancelaria Radcy Prawnego 533560

KANCELARIA PRAWNA ANGELEX 527759

Kantor 1913 532050

KELAG 533138

KINOGRAM 531510

Komora tlenowa Ernest Gnapowski 533758

L & M FINE CUT TOBACCO CHILL MENTHOL 533169

LA MONNE 533158

LA STORIA 533727

Lacmel 532635

LAKAR 533270

laktopołożna Estera Michalak laktochat  
laktofakty laktoporady laktowywiady  
laktohistorie laktoopowieści laktoklub  
laktoblog laktowarsztaty laktomity laktowięzi  
laktozdjęcia laktoatrakcje laktomisja laktohity  
laktogwiazdy laktolegion laktodzień  
laktoweekend laktopodróże laktoświat  
laktotipy laktogra laktokonkurs laktowieści  
laktomyśl laktoterror laktomiłość  
laktospecjalista laktochwile laktowsparcie  
laktodroga laktowspomnienia laktoratunek  
laktozabawa laktomiłosne historie świat  
według położnej klub fanów karmienia  
piersią szkoła rodzenia laktopołożnej 533137

Lavia 533800

LOVE PARK 532814

Ł Y F ŁÓDŹ YOUNG FASHION 533337

ŁakoMISIE 533332

łatwo i pysznie Culineo 532041

ŁĄKA SMAKU 531830

M&T blindS 531911

MAKARON WIELICKI Tradycyjnie od 1996 roku 528969

MAKŁOWICZ MENU 526111

Marionn Hotel 531580

Marionn Warsaw Hotel 531582

Marionn 531588

Marrion Hotel 531571

Marrion Warsaw Hotel 531577

Marrion 531579

Marrionn Hotel 531581

Marrionn Warsaw Hotel 531573

Marrionn 531575

MASURIA GROUP 531689

MATYLDA SUPER GIRL 531945

MEDIC PARK 532434

megafanpage.pl Twoja agencja Social Media 531743

microHOME 526426

MIŁOŚĆ W GESTACH 533306

MISTRZ ROHUS Z NATURY 533331

MISTRZ ROHUS 533330

Momenti Per Me 533161

MORSKIE STWORY 533342

mta 532822

mtp GRUPA 514967

MUNA  MINIMAL FASHION 532291

my place BAR & RESTAURANT 531129

my story 530693

MYWAY 533263

MYWHOOSH 524466

Na rynku jest wiele kwasów omega 3  
i jest Gold Omega 532323

Na rynku jest wiele magnezów i jest  
Chela-Mag B6 532321

Na rynku jest wiele witamin C i jest Gold-Vit C 532337

Na rynku jest wiele witamin D i jest Gold-Vit D 532322

NAOKO 532512

Napoje Życia 533650

naszemaseczki.pl 533178

NEODENT 530624

neopak 533203

NEW NORMAL 531852

Nice House NIERUCHOMOŚCI 532293

NoBzzz 533218

Novapharma.pl 528730

OFiuFiuPL 532825

Olimp Labs w trosce o Wasze zdrowie i urodę 528872

Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny  
„OPERATOR” Sp. z o.o. 532273

Oto Wnętrze 528797

otoedu 533174
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Pan Gniew 531722

Pani Duma 531720

PANI od GŁOSU Aleksandra Sieja 532740

Pani Wstyd 531716

PAPA PASTA 531652

PĄGOWSKA MEBLE DIANA 533391

Pierwiastek Sukcesu 533129

piesiomyjka 531358

PINK CAKES 532229

PISTACJOLADA 532886

PI-TEC 533645

PODWODNE OPOWIEŚCI 533343

Prima 528888

PrimaJura 528693

Primse.com 531162

primse.com 531163

Pyszne Danie 532042

QUADIA 532347

Quality Score 532827

R RADZIKOWSKA CLINIC 533285

RACIBO RZANKA 1874 532742

RICHARD RE ENGINEERING 533684

RIFLECX 531180

ROGODA 533321

roofART 532833

Royal Smile 533215

ROZTAŃCZONA POLSKA 515359

ROZTAŃCZONY 515360

RP TRAPETON SUMMER BASH 533351

samsiezbadaj pl 529181

SANTA MARIA Eat, Don’t Cook 533730

Sekrety Oceanu 532407

SELF BOKSY 533682

SIMPL SIMPLE BY DOTVAPE 533135

SŁOŃ MARKET 528814

SO well 529789

Softsail 532912

SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski  
z Szynki O SMAKU FRANCUSKIM Z DODATKIEM  
ŻÓŁTEGO SERA BEZ DODATKU FOSFORANÓW  
GLUTAMINIANU SODU 525591

SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski  
z Szynki O SMAKU HISZPAŃSKIM NAJWYŻSZA  
JAKOŚĆ 90% MIĘSA BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW GLUTAMINIANU SODU 525592

SORAYA LAVENDER ESSENCE 531665

SPIŻARNIA SMAKÓW Czekolada z manufaktury 533187

SPORT EVENTS 525246

STANLAB 531517

STÓŁ SOŁTYSA 533335

STRESSOLOG 522102

strongair 524984

SWEEPER BT 533112

SWEEPER CT 533111

Szpital przyjazny ranie by schülke 532891

Szybciej niż myślisz 533261

Światowid Lavarto 532045

TAURON DYSTRYBUCJA AMIplus 530195

TU KRAWIEC 532099

TURLAJ KLOPSA 532956

TwojaMarka TM 526283

TYLKO OD LOKALNYCH ROLNIKÓW  
FARMY ROZTOCZA 531732

U 532840

Unineto 532221

VALENTINI by GINO VALENTINI 532280

VELVET Ultra Matt 533167

Verka Design 531702

VIKAS 533707

Viscom 533104

Vital FRESH Najlepsze smaki z natury 532055

Vitanella Choki 531831

Vitanella Lupki 531844

W drogę z Sokołowem! 528860

W drogę z Sokołowem! 528861

W WÓLCZANKA 533258

WATERLANE CORNER 532726

WATERLANE OAK 532727

WAŻKA 533405

WeWorkOffice 527878

WIECZNY STUDENT 532981

WINO GRONO .ART 531848

WOSEBA W KAŻDYM MOMENCIE  
ZASŁUGUJESZ NA KAWĘ 532741

WUSHI Chinese Academy 531686

zimna KAWKA 530536

Zrolowani lody tajskie naturalne 520790



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.

664594 CANAL TOYS (2021 08 16) 9, 16, 28
1159677 waxkiss (2021 08 12)

CFE: 27.05.07 3
1509624 Vivat Armenia (2021 04 05)

CFE: 27.05.01, 28.05.00 33,
1514353 LIRRA (2021 07 08)

CFE: 26.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12 34
1610068 HANViCO (2021 02 08, 2021 01 22)

CFE: 26.01.06, 27.05.10, 
29.01.13

9, 10, 20, 24, 35

1610079 HES (2021 03 11) 5, 10
1610128 joco (2021 03 09)

CFE: 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 32
1610232 TASHIKO (2020 10 01)

CFE: 26.01.04, 26.07.04, 26.11.12, 
27.05.02, 29.01.12

12

1610295 SPORTENING  
(2021 03 15, 2020 12 30)

9, 35, 41

1610315 ASK ME WATT by Nexans  
(2021 05 21, 2020 11 26)
CFE: 26.04.05, 26.13.01, 27.05.10 38, 41

1610355 SCHLOSS RAGGENDORF  
(2021 04 23, 2020 12 23)
CFE: 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12 32, 33

1610433 LARQUE (2021 03 31, 
2021 02 16)

3, 4, 5, 18, 20, 21, 
24, 25

1610611 Damon (2021 04 20)
CFE: 27.05.01 7, 9, 12

1610624 PROTAMINAL (2021 05 18) 1
1610626 NATUFACTURING  

(2021 05 06, 2020 12 04)
35, 42

1610731 PITO (2021 07 13)
CFE: 27.05.01 21

1610733 TrinaStorage (2021 04 29)
CFE: 27.05.01 9

1610810 SINUS (2021 05 14, 2020 12 03) 19, 37
1610848 (2021 05 21)

CFE: 28.03.00 2
1610978 HARMONY (2021 07 01) 9
1611022 MPI (2021 06 01) 35
1611044 Johnny Blaze (2021 06 01) 25, 35
1611077 KUAISHOU (2021 07 15, 

2021 06 10)
9, 35, 36, 38, 

41, 42, 45
1611097 (2021 06 02, 2020 12 22)

CFE: 08.01.18, 19.03.25, 29.01.14 30
1611125 (2021 06 18)

CFE: 02.07.02, 06.01.02, 07.01.01, 
25.01.15, 28.05.00, 29.01.15

33

1611144 Zayton (2021 07 19) 20
1611148 CORK LOVERS (2021 06 01, 2021 03 08)

CFE: 02.09.01, 27.03.02, 27.05.10, 
29.01.12

19, 27

1611257 JOSE GENER (2021 06 24) 34
1611260 RION (2021 06 10)

CFE: 27.05.01 25
1611338 M (2021 05 07, 2020 11 12)

CFE: 26.04.05, 27.05.21, 
29.01.12

35, 36, 39, 41, 42

1611396 OPEN SKY INTERNATIONAL  
(2021 02 12, 2021 02 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 16, 41

1611554 JINDUN (2021 01 28)
CFE: 27.05.01 6



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1610624 

2  1610848 

3  1159677, 1610433 

4  1610433 

5  1610079, 1610433 

6  1611554 

7  1610611 

9  664594, 1610068, 1610295, 1610611, 1610733, 1610978, 1611077,
 1611396 

10  1610068, 1610079 

12  1610232, 1610611 

16  664594, 1611396 

18  1610433 

19  1610810, 1611148 

20  1610068, 1610433, 1611144 

21  1610433, 1610731 

24  1610068, 1610433 

25  1610433, 1611044, 1611260 

27  1611148 

28  664594 

30  1611097 

32  1610128, 1610355 

33  1509624, 1610355, 1611125 

34  1514353, 1611257 

35  1610068, 1610295, 1610626, 1611022, 1611044, 1611077, 1611338 

36  1611077, 1611338 

37  1610810 

38  1610315, 1611077 

39  1611338 

41  1610295, 1610315, 1611077, 1611338, 1611396 

42  1610626, 1611077, 1611338 

45  1611077



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.

515959 DC Comics (partnership)
2021 05 24 5, 24, 25, 35, 41

523674 BIANCA-MODEN GMBH & CO. KG
2021 06 01 25

523676 BIANCA-MODEN GMBH & CO. KG
2021 06 01 25

524647 gut.org gemeinnützige AG
2021 06 22 36

524650 gut.org gemeinnützige AG
2021 06 22 36

524300 IGOL FRANCE (société par actions simplifiée)
2021 06 22 4

524444 SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL
2021 06 29 29, 30, 31

520195 Blu Bathworks Inc
2021 08 16 11, 35

521890 CannaCare Health GmbH
2021 08 20 3, 5, 29, 31

528020 PIRELLI TYRE S.p.A.
2021 08 31 9, 12, 35, 36, 37, 39

527184 Sisco Textiles N.V.
2021 08 31 9, 18, 25

527453 BUCKSTEIN AARON
2021 08 31 41

527806 Impellam Group plc
2021 09 07 35

528543 Dortmunder Actien-Brauerei GmbH
2021 09 07 32

526698 KRUŚ-ANTKOWSKA MAŁGORZATA  
NEO-ESTETIC
2021 09 06 35, 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

29/2021 41

528300

EKREM CALISKAN EKREM ÇALIŞKAN

528302
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